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Sammanfattning 
Segerström Automotive tillverkar plåtkomponenter till kunder som Scania, Stiga 
och Volvo. Företaget befinner sig i en expansiv fas, men konkurrensen på 
marknaden är hård och kraven på god kvalitet höga. Företaget är kvalitets- och 
miljöcertifierat. Som del i förbättrings- och kvalitetsarbetet har en nystart av 
verksamhetens produktionssystem, SAPS (Segerström Automotive Production 
System), skett. Ett av företagets mål för de närmsta åren är att minska antalet 
externa reklamationer. Eftersom detta inte skett i önskad takt ansågs en utredning 
över vad som orsakat antalet reklamationer nödvändig. Examensarbetet har 
således inriktats mot att göra en nulägesanalys av kvalitetsarbetet inom 
verksamheten, med utgångspunkt i reklamationshanteringen, samt att påvisa 
eventuella förbättringsområden. Både kvalitativa och kvantitativa metoder har 
använts; så som intervjuer, insamling av sekundär och primärdata samt 
observationer. Teoridelens tyngdpunkt ligger i teorier inom lean production och 
Total Quality Management.  
 
En avvikelse uppstår när en produkt ej uppfyller kundens behov. En reklamation 
är ett sätt att kommunicera en avvikelse. De externa reklamationerna mot 
Segerström visade sig ofta vara symtom på interna avvikelser. Då det idag saknas 
ett system för interna reklamationer fångas dessa inte alltid upp. Ofta saknas tid 
och resurser för att genomföra en djupare orsaksanalys och vidta åtgärder. 
Felkällan elimineras inte alltid och samma fel återkommer. Delar av den upplevda 
resursbristen skulle kunna lösas genom en organisatorisk förändring, där tydliga 
roller för förbättrings- och kvalitetsarbete inom produktionen tas fram.  
 
Företaget har redan en mängd olika dokument och metoder för kvalitets- och 
förbättringsarbete, men dessa tycks inte ha förankrats i verksamheten i tillräcklig 
utsträckning. Utmaningen för företaget är att välja vilka dokument och metoder 
som skall användas samt att sedan förverkliga dessa. Rutiner bör skapas för att 
knyta ihop de olika delarna, metoderna och dokumenten. Att standardisera och 
dokumentera fler av de repetitiva aktiviteterna, identifiera interna kunder, 
analysera vart i kedjan detaljer bör mätas, etablera kommunikationsforum, utse 
kvalitetsansvariga i produktionen, utbilda personal inom kvalitetsområdet, ta fram 
belöningssystem, knyta kostnader direkt till kvalitetsrelaterade ärenden samt att 
analysera hur information om kvalitet kan samlas in och spridas till berörd 
personal är områden som företaget rekommenderas att titta närmare på. 
 
Viktigt är att ledningen ger nödvändiga resurser, skapar en struktur att utgå ifrån 
samt följer upp kvalitetsarbetet. För att lyckas måste kvalitet bli en prioriterad 
fråga i hela verksamheten.  
 
Nyckelord: kvalitet, lean production, TQM, avvikelse, variation, 
kvalitetskostnad, förbättringsarbete, information, kommunikation, motivation, 
process och kund.   
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Abstract 
Segerström Automotive manufacture sheet metal components to customers like 
Scania, Stiga and Volvo. The company is expanding, but the competitiveness and 
the quality requirements on the market are high. The company is quality certified. 
As part of the work with quality and improvements Segerström Automotive 
Production System, SAPS, was restarted during the spring 2007. One of the goals 
for the organization is to decrease the number of external reclamations. To be able 
to reach the goal a study of what have caused the stagnation of the number of 
reclamations towards the company was considered as necessary. Thus the thesis 
has been focused on analyzing the quality work within the organization, with its 
core in the reclamation handling. Areas for improvements have also been 
discussed. Both qualitative and quantitative methods have been used; for example 
interviews, data gathering and observations. The main theories used come from 
lean production and Total Quality Management. 
 
A deviation occurs when a product does not meet the customer requirements. 
Reclamations communicate a deviation. It was found that the external 
reclamations towards Segerström often were symptoms of internal deviations. 
Because there is no system for internal reclamations the deviations that are found 
internally rarely lead to any actions. There is often a lack of time and resources 
dedicated to analyze the root cause and to take necessary actions to eliminate 
them; the failure modes are repeated. Parts of the lack of resources could be 
solved by an organizational change, where clear roles and responsibilities within 
the fields of quality and improvements were specified.  
 
The company already has a number of different documents and methods to work 
with quality and improvements, but those are not implemented and used in a 
necessary extent. The challenge for Segerström is to choose which documents and 
methods to use and how to implement them. Routines should be created to link 
the different parts, methods and documents. To standardize and document more of 
the repetitive activities, identify internal customers, analyze where in the chain 
details should be measured, establish channels for communication, have quality 
responsible persons at the work stations in the production, educate the personnel 
in quality, create a system for recognition and rewards, document costs of quality 
and analyze how to gather and spread information about quality to the personnel 
are areas as the company should look closer into.  
 
It is important that the leaders of the company give the resources necessary, builds 
a structure to work from and follow up the work. To succeed quality has to be 
prioritized within the whole organization.  
 
Key words: quality, lean production, TQM, deviation, variation, continual 
improvements, information, quality cost, communication, motivation, process and 
customer.            
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Förord 
Detta examensarbete utgör det avslutande momentet i utbildningen till 
civilingenjör i ”Innovativt företagande och processutveckling”, vid Mälardalens 
högskola i Eskilstuna. Arbetet baseras på D- kursen ”Productivity and Quality”, 
vilken studerats vid Idaho State University i Pocatello i USA. Studien har 
genomförts i kombination med arbetet som kvalitetsingenjör på Segerström 
Automotive i Eskilstuna, under våren och sommaren 2007. Företagets 
kvalitetsarbete har undersökts, då i synnerhet de bakomliggande faktorerna till att 
antalet reklamationer ej minskar i önskad takt.  
 
Arbetets titel grundar sig på teorier inom det studerade området. Inom lean 
production, en japansk filosofi om förbättrings- och förändringsarbete, talar man 
om hur vattnet i en sjö döljer de problem som finns under ytan. Sänks vattennivån 
synliggörs problem och potentiella förbättringsområden, något som anses viktigt 
för kvalitetsarbetet inom en verksamhet. Kvalitetsarbetet hamnar på fast mark. 
Ofta jämförs vattennivån med nivån på en verksamhets lager. I detta arbete tolkas 
dock liknelsen ur ett vidare perspektiv.   
 
För de läsare vars huvudintresse är hur teorier inom kvalitets- och 
förbättringsarbete kan appliceras på ett tillverkande industriföretag 
rekommenderas analysdelen. Inspiration om områden och förslag på åtgärder att 
angripa i arbetet med kvalitetsutveckling återfinns under slutsatser och 
rekommendationer. 
 
Många personer har bidragit till att arbetet kunnat genomföras. Jag vill tacka alla 
som på något sätt varit involverade i arbetet. Ett särskilt tack till: 
 

• Samtliga medarbetare på Segerström som har bidragit med kunskap och 
fördjupade perspektiv om verksamheten. 

• Min handledare på företaget, Stefan Montarius, som har underlättat valet 
av inriktning i arbetet. 

• Min handledare på skolan, Stig Björkdahl, som har gett värdefull 
feedback. 

• Kvalitetskontakten på Scania, Kent Nilsson, som har bidragit med nya 
perspektiv samt erfarenhet inom ämnesområdet.  

• Kvalitetskontakten på Saab, Hans Bäcker, som har delat med sig av 
material om kvalitetsarbete. 

• Mina nära och kära som har fungerat som bollplank och korrekturläsare.  
 
 
Eskilstuna den 14 augusti 2007  

 
 
Louisa Fryklind 
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1 Inledning  
I examensarbetets första del behandlas bakgrunden till arbetet, dess syfte samt 

direktiv. För att öka förståelsen för uppdragsgivarens verksamhet kommer även 

en kort presentation av företaget att ske. 

1.1 Bakgrund 
Uppdragsgivaren till detta examensarbete är industriföretaget Segerström 
Automotive. Segerström är idag en av Skandinaviens största underleverantörer av 
plåtkomponenter. Många av företagets kunder finns inom fordonsindustrin. Under 
de senaste åren har antalet externa reklamationer mot företaget ej minskat i en 
önskad takt. Företaget finner detta problematiskt då den hårda konkurrens som 
råder på marknaden samt kundernas allt tuffare krav leder till att ständiga 
förbättringar och god kvalitet är nödvändigt för att överleva. God kvalitet är en 
nödvändighet för att vara konkurrenskraftig (Foster, 2007). Bergman och Klefsjö 
uppskattar att motsvarande 10-30 procent av den totala omsättningen i ett svenskt 
företag är kostnader för kvalitetsbrister (2001). Fördelarna med god kvalitet är 
många. En studie från Luleå universitet visar att de svenska företag som tillhör 
kvalitetstoppen har en omsättning som växer kraftigare, totala tillgångar som ökar 
mera, fler nyanställningar, större avkastning på kapital samt bättre vinstmarginaler 
än andra verksamheter (Ny Teknik, 020619).  Att förbättra kvaliteten leder till: 
minskat kundmissnöje, minskad fel förekomst, ökad kapacitet, bättre 
leveransförmåga, minskade kostnader samt minskat missnöje hos personalen 
(Sandholm, 2001).  
 
Segerström är inne i en period av expansion och organisationsförändring. Som 
följd av denna förändring påbörjades, under maj 2007, en nystart av företagets 
produktionssystem SAPS (Segerström Automotive Production System). Företaget 
är även kvalitets- och miljöcertifierade, enligt ISO- standarder. Något som öppnat 
upp för ökat fokus på förbättringsarbete samt synliggörande av problem inom 
verksamheten. Ett av verksamhetens övergripande mål är styrt mot ett max antal 
externa reklamationer. Faktorer som reklamationshantering, 
kommunikationsprocesser, förbättrings- och kvalitetsarbete måste därför nu 
fungera effektivare än någonsin. För att säkerställa en positiv utveckling ansågs en 
undersökning om orsakerna bakom att antalet reklamationer ej minskat i önskad 
takt samt en nulägesanalys och utvärdering av kvalitetsarbetet nödvändig. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att identifiera samt analysera de bakomliggande 
faktorer som legat till grund för att antalet reklamationer under de senaste åren ej 
minskat i önskad takt. Förslag på eventuella förbättringar inom kvalitetsarbetet 
skall tas fram.  

1.3 Direktiv 

Den kvantitativa datainsamlingen skall huvudsakligen baseras på information från 
perioden 2006-01-01 till och med 2007-03-31. Reklamationshanteringen skall 
analyseras. Arbetet skall begränsas till verksamheten i Eskilstuna. 
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1.4 Verksamhetsbeskrivning 

Segerström är en av Skandinaviens ledande underleverantörer 
av plåtkomponenter, med kunder som Volvo, Scania, Stiga och 
Saab. Företagets tyngsta kärnområden är press, svets och 
montering. Under 2007 kommer även ett internt måleri att 
integreras med verksamheten i Eskilstuna.  
Verksamheten innefattar hydrauliska och mekaniska pressar 
med en kapacitet på upp till 1000 ton. Svetsoperationerna 
sträcker sig från manuell låg- volym produktion med 
svetspistol till högteknologisk svetsning med svetsrobotar.  
 
Företaget har i dagsläget fabriker i Sverige, Belgien, Canada, 
Estland och det finns planer på att expandera på den globala 
marknaden. Samtliga anläggningar har sin egen 
spjutspettskompetens. Nedan följer en översiktlig 
sammanställning över respektive område.  
 
Eskilstuna, Sverige 

� Omsättning EUR 42 000000 
�  Antal anställda: 250 
�  Grundat 1906 
�  Yta: 16 000 kvadratmeter 

 
Gent, Belgien 

� Huvudsakligen montering för Ford Europe 
� Antal anställda: 15 
� Grundat 1998 
� Yta: 500 kvadratmeter 

 
Tallinn, Estland 

�  Pressning och montering 
�  Antal anställda: 60 
�  Grundat 2005 
�  Yta: 3700 kvadratmeter 

 
Quebec, Kanada 

�  Omsättning EUR 30 000000 
�  Antal anställda: 160 
�  Grundat 1934 
�  Yta: 17 000 kvadratmeter      

 
I Eskilstuna fokuseras produktionen huvudsakligen på pressning med hög 
kapacitet samt svetsning med robotar. Från Eskilstuna transporteras delar till 
fabriken i Gent. Detta för att montering ska kunna ske nära kund. Verksamheten i 
Gent utgörs av montering via en robotlinje. Fabriken i Tallinn förser både 
verksamheten i Eskilstuna och Gent med delar. Produktionen är i Estland främst 
inriktad på manuell svetsning, manuell montering, rörbockning samt enklare 
pressning, i kortare serier.  
 
 
 
 

Figur 1.1 Företagets 
geografiska spridning. (Från 
företagets 
presentationsmaterial, 2006). 

Figur 1.2 Företagets geografiska spridning. 
(Från företagets presentationsmaterial, 
2006). 
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1.4.1 Historik 
Företaget grundades 1906 av fabrikör C.G. Segerström. Den dåvarande 
verksamheten bedrevs i hyrda lokaler i centrala Eskilstuna. Tillverkningen 
utgjordes vid starten av legosvarvning av cykeldrev. Exempel på produkter 
som tillverkades inom företaget fram till och med 1958, då tillverkningen 
inriktades på legoarbeten åt bland annat Volvo, är: termosflaskor och 
presentartiklar i nysilver och mässing. Sedan 1956 ingick även en 
ytbehandlingsanläggning och polerautomater i verksamheten.  
Företaget växte kraftigt under och efter andra världskriget. Under hela 70- 
talet fortsatte tillverkningen för bilindustrin att expandera. År 1983 
bildades ett dotterbolag i Finland. Fem år senare renodlades verksamheten 
och presentvarutillverkningen avyttrades. Året efter, 1989, förvärvades 
BEWAB i Bengtsfors som ett led i strategin att öka andelen mot tunga 
fordon. Under 1990 bildades utvecklingsbolaget UWC (United 
Wheelcovers) tillsammans med Plastal. Bildandet var en konsekvens av att 
hjulkapslar i rostfritt stål börjat ersättas av plast.  
 
Som följd av telecombranschens tillväxt utvecklades tillverkningen under 
början av 90-talet från små serier till mer automatiserad serieproduktion. 
Det skedde även ett förvärv av Nokias plåtbearbetningsverksamhet i Salo i 
Finland. Förtaget börsnoterades 1995 och under några år skedde en stor 
expansion med beslut om etablering i Ungern och förvärv av Ericssons 
fabrik i Brasilien. År 2000 delades verksamheten upp i två affärsområden: 
Enclosures Systems och Automotive. I Automotive ingick Eskilstuna, 
Bengtsfors, Gent och halva Nystad. Året efter, 2001, förvärvades 
Segerströmkoncernen av USA-baserade Sanmina.  
Under åren 2002-2004 drabbades telecombranschen av lågkonjunktur. 
Eftersom Automotive inte passade in i Sanminas strategi hamnade det på 
försäljningslistan. Sedan 2005 är företaget en del av kanadensiska ISE 
Stamping Inc. Verksamhetens kunder representeras idag alltmer av tunga 
fordon samt produkter till kunder som Stiga och Husqvarna. Tillverkning 
av detaljer till personbilar trappas i dagsläget ner.  

1.4.2 Organisationsuppbyggnad 
Segerströms organisation är uppdelad i ansvarsområden. I figur 1.4 visas hur 
organisationsuppbyggnaden i Europa ser ut . Enligt Segerström Automotives VD, 
i Eskilstuna, rör sig dock företaget alltmer mot en globalt integrerad organisation 
där hela företagets verksamhet alltmer kommer att sammanvävas.  

Figur 1.3. 
Segerströms  
historia. (Från 
företagets 
presentations-
material, 2006) 
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Figur.1.4. Segerströms organisatoriska uppbyggnad (Från företagets presentationsmaterial, 
2006) 
 
Företaget har, för verksamheten i Eskilstuna, även tagit fram ett eget 
produktionssystem, SAPS (Segerström Automotive Production System). SAPS är 
baserat på filosofier från lean production (se avsnitt 2.4). SAPS genomgår för 
närvarande vissa förändringar, i samband med ett nytt implementeringsförsök, och 
kommer således att diskuteras närmare under resultat (se avsnitt 5). 

2 Teoretisk referensram 
I avsnittet nedan kommer den teori som ansetts relevant för genomförandet av 

arbetet att presenteras. Då det ansågs nödvändigt att ta in en mängd olika 

perspektiv för att kunna angripa frågeställningarna i studien är teoridelen relativt 

omfattande.  

2.1 Vad är kvalitet? 
Innan en utredning inom kvalitet kan påbörjas bör betydelsen av begreppet 
kvalitet diskuteras. Nedan följer således en beskrivning av några definitioner på 
kvalitet.  

2.1.1 Definition 
Latinets ”qualitas”, som betyder ”beskaffenhet”, är ordet kvalitets ursprung. Den 
romerske talaren och politikern Cicero, som levde under antiken, anses ha myntat 
uttrycket. Under de senaste årtiondena har begreppet kvalitet fått en allt bredare 
innebörd. Nedan följer en sammanställning över några definitioner på och tankar 
om kvalitet (Bergman och Klefsjö, 2001): 
 

• Philip Crosby: ”Conformance to requirements”.  

• Joseph Juran: “Fitness for use” 

• Edwards Deming: “Quality should be aimed at the needs of the customer, present and 

future.”  

• Genichi Taguchi: “Kvalitetsbristerna utgörs av samhällets totala förluster orsakade av 

produkten efter dess leverens”.  

• Bergman och Klefsjö: ”Kvalitet på en produkt är dess förmåga att tillfredställa, och 

helst överträffa, kundernas behov och förväntningar.”  

 

Ytterligare en tolkning av begreppet kvalitet har gjorts av Garvin. Garvin 
definierade kvalitet genom följande fem perspektiv (Bergman och Klefsjö, 
2001):  
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• Transcendent : ”Kvalitet ligger i ögat på betraktaren.” Kvalitet kan endast 

identifieras när det upplevs, det går således inte att precisera kvalitet. 

• Produktbaserat: Kvalitet bestäms av en produkts mått och egenskaper och är i allra 

högsta grad mätbart och precist.  

• Användarbaserat: Kvalitet bedöms av kunden. 

• Produktionsbaserat: Kvalitet är att uppfylla toleranser och krav i produktionen.   

• Värdebaserat: Kvalitet skall värderas i relation till kostnad och pris.  

    
I ett tillverkande företag är en produkts kvalitet mycket viktig. Att inte anpassa 
produkten efter kundens krav kostar företaget pengar. Medvetenheten om kundens 
perspektiv på kvalitet underlättar processen att rikta tillverkningen av produkter så 
att de får de efterfrågade egenskaperna. Produktkvalitet brukar delas in i följande 
kategorier (Institutet för verkstadsteknisk forskning (IVF), 1992): 

 

• Prestanda och andra egenskaper som kunden sätter värde på. 

• Tillförlitlighet, det vill säga hur ofta inträffar fel och hur allvarliga är dessa.  

• Underhållsmässighet, hur lätt eller svårt är det att upptäcka, lokalisera och avhjälpa fel. 

• Säkerhet  
 
Kvalitet har länge varit en viktig del i olika typer av verksamheter, men synen på 
hur man skall arbeta med kvalitet har förändrats under åren. 

2.2 Kvaliténs historiska utveckling 

Kvaliteten hos en produkt har kontrollerats under en lång tid. Förr kunde detta till 
exempel ske på ett direkt sätt på marknadsplatsen eller hos hantverkaren.  
Under industrialiseringens och dess medföljande fokus på massproduktion blev 
specialisering och uppdelning av verksamheten i små delar vanlig. Då det var 
svårt för den enskilde individen att få en total bild av verksamheten infördes 
kvalitetskontroll. Under 1920-talet var kontrollavdelningar vanliga. Den 
arbetskraftsbrist som rådde under andra världskriget ledde till att man inom de 
militära myndigheterna i USA effektiviserade kvalitetskontrollerna genom 
statistik kvalitetsstyrning. Telefonbolaget Bell var pionjärer inom området och 
utvecklade metoder som styrdiagram och provtagningsplaner.  
 
I takt med att produkternas komplexitet ökade utvecklades, under 1950-talet 
metoder för att mäta tillförlitligheten hos produkter . 
Upptäckten av behovet att planera en kvalitetsverksamhet som innefattade 
samtliga funktioner inom en verksamhet ledde till att begreppet total 
kvalitetsstyrning dök upp under 1960- talet. Under samma årtionde började man 
även tala om kvalitetssäkring. Produktansvaret, det vill säga det lagliga ansvaret 
för tillverkare, distributörer, säljare med flera fick stor uppmärksamhet under 
1970-talet. Kvalitetsstyrningen användes för att säkra produkter och på så sätt 
minska risken för skadestånd.  
 
Ökad konkurrens från Japan, allt hårdare kvalitetskrav från kunder samt insikten 
om att lönsamheten kunde förbättras genom satsningar på kvalitet fångade, under 
1980- talet, företagsledarnas uppmärksamhet. Även tjänsteorganisationer började 
ägna sig alltmer åt kvalitetsfrågor under 1980-talet. Under 1990-talet 
konstaterades att kvalitetsarbetet måste omfatta hela organisationen, inte enbart 
frontpersonalen (Sandholm, 2001). Satsningar på nationell nivå genomfördes i 
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många länder. Institutet för kvalitetsutveckling SIQ inrättades 1990 i Sverige. 

 
Figur 2.1 Kvalitetens utveckling. (Från Sandholm, 2001). 
 
Idag finns det ett antal etablerade metoder för kvalitetsarbete. Då Segerström 
innehar ISO- certifieringar, som av vissa anses vara baserade på perspektiv från 
Total Quality Management (TQM) kommer en översiktlig beskrivning av denna 
metod att presenteras nedan.  

2.3 Total kvalitet 

Kvalitet ses allt oftare ur ett helhetsperspektiv. Företag rör sig från det traditionellt 
produktbundna kvalitetssynsättet mot ett synsätt som även innefattar alla interna 
processer och funktioner samt betonar delaktighet av alla individer inom 
organisationen. Detta helhetsperspektiv är en central del av så kallad ”Total 
Quality Management” (TQM) (Sandholm, 2001).  Kvalitetsfrågor ses här som en 
integrerad del av verksamheten. Bergman & Klefsjö sammanfattar tankarna 
bakom TQM på följande sätt (2001):”man strävar ständigt efter att uppfylla och 
helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta kostnad genom ett 

kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och har fokus på 

organisationens processer.” 
 

TQM- filosofin bygger på ett antal hörnstenar (se figur 2.2) 

 

1920                       1940                       1960                       1980                       2000 

Kontrollavdelning 

Statistisk kvalitetsstyrning 

Tillförlitlighetsteknik 

Total kvalitetsstyrning 

Kvalitetssäkring 

Produktansvar 

Företagsledningens ledarskap 

Totalkvalitet TQM 

Figur 2.2 Hörnstenar inom TQM (Bergman & Klefsjö, 
2001). 
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Fokus ska ligga på kunden, både den interna och externa, och dennes behov; 
verksamhetens övergripande mål bör vara kundtillfredställelse. Det anses inte 
existera en optimal förbättringsnivå, utan ständiga förbättringar ses som en 
nödvändighet. För att kunna realisera TQM måste en helhetssyn av organisationen 
skapas. Alla led inom organisationen måste vara delaktiga. En samverkan mellan 
de olika hörnstenarna är nödvändig. Verktyg och lämpliga arbetssätt skall finnas 
för att stödja denna helhet (Bergman & Klefsjö, 2001). För att förtydliga 
innebörden av hörnstenarna inom offensiv kvalitetsutveckling följer nu en kort 
beskrivning av varje ”sten”. 

2.3.1 Kunden i centrum 
För att kunna sätta kunden i centrum måste en aktiv identifiering av vad kunderna 
vill ha göras. Under utveckling och tillverkning av tjänster måste dessa behov och 
förväntningar systematiskt tillgodoses. Viktigt är att centreringen på kunden gäller 
såväl de interna som de externa kunderna (Bergman & Klefsjö, 2001).  

2.3.2 Basera beslut på fakta 
Att basera beslut på väl underbyggda fakta är en viktig hörnsten i offensiv 
kvalitetsutveckling; då risken att låta slumpfaktorer ha en avgörande betydelse för 
beslutsfattandet minskar. För att kunna basera beslut på fakta krävs kunskap om 
variation. Dessutom krävs det en förmåga att kunna urskilja viktiga orsaker från 
”brus”. Grundläggande är att det finns fakta att analysera (Bergman & Klefsjö, 
2001).  

2.3.3 Arbeta med processer 
Genom att fokusera på processer fördjupar man sig i de aktiviteter som skapar 
dem snarare än de enskilda produkterna. Detta ökar möjligheterna att skapa en 
gemensam vision inom organisationen; där den enskilde individens arbete 
tydligare ses i slutresultatet. Processer handlar mer om individers förmåga att 
samarbeta än om löpande band (Bergman & Klefsjö, 2001). Dagens företag har 
blivit alltmer komplexa med avancerade processer. Detta i kombination med en 
funktionsorienterad indelning av arbetet har fått resultatet att få individer inom 
organisationen har full inblick i hur processerna inom verksamheten ser ut 
(Ljungberg & Larsson, 2001). Kännedomen om det område de själva arbetar inom 
är ofta god, men helhetsperspektivet saknas. Konsekvensen blir att personer som 
inte direkt jobbar mot kunders krav har svårt att se hur deras enskilda arbete kan 
påverka kundtillfredställelsen. Detta kan ha inverkan på slutresultatet då processer 
är till för att tillfredställa kunders behov till så låg resurskostnad som möjligt. 
Planering samt resurser som information, energi och arbete krävs för att driva en 
process. Arbetet skall fokuseras på processförbättringar istället för tillfälliga 
lösningar. Avvikelser från processen i form av fel måste utvärderas och 
sammanställas. På detta sätt kan kunskap om variationerna samlas in, vilket i sin 
tur kan leda till att antalet fel minimeras. Sammantaget leder detta till 
förbättringar i processen och således även ökad kundtillfredställelse (Bergman & 
Klefsjö, 2001) .    

2.3.4 Arbeta ständigt med förbättringar 
”Den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra” (Bergman & Klefsjö, 
2001). Kraven från de externa kunderna ökar ständigt. Därför måste kvaliteten på 
de egna produkterna och verksamhetens processer ständigt förbättras. 
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Kvalitetskostnader står ofta för 10-30% av en verksamhets omsättning. Att arbeta 
med ständiga förbättringar är således viktigt ur ett kostnadsperspektiv (Bergman, 
et. al, 2001). Även det bundna kapitalet, i form av till exempel lager och buffertar, 
ökar inom en verksamhet med kvalitetsbrister. Kärnan inom arbetet med 
kvalitetsförbättringar är att åstadkomma högre kvalitet till lägre kostnad. Fokus i 
förbättringsarbetet bör ligga på såväl stora som små förbättringar. Viktigt är också 
att acceptera misslyckanden samt att lära av dem. Genom att utnyttja information 
om mindre lyckade processer kan insikter om dess förbättringspotential 
synliggöras (Bergman, et. al, 2001).   

2.3.5 Skapa förutsättningar för delaktighet  
”Två stenhuggare som gör granitblock fyrkantiga får frågan vad de gör. Den ena 

svarar trött att han gör granitblocken fyrkantiga, den andre svarar entusiastiskt 

att han är med och bygger en katedral” (Carlzon, 1985).  Denna historia belyser 
vikten av att varje individ inom en organisation behöver ges möjlighet till att 
känna engagemang, delaktighet och ansvar för att kunna göra ett bra jobb. Det är 
viktigt att underlätta för medarbetarna att aktivt kunna påverka beslut och delta i 
förbättringsarbetet (Bergman & Klefsjö, 2001). Genom att delegera ansvar och 
befogenheter skapas delaktighet och engagemang. Ett viktigt mål och medel för 
att uppnå hög kvalitet är arbetstillfredsställelse. Genom att ges förutsättningar, 
känna yrkesstolthet samt belönas för ett bra jobb kommer varje medarbetare att 
bidra till förbättrad kvalitet i processerna och produkterna. Även leverantörer bör 
involveras i förbättringsarbetet för att öka engagemang, ansvar och 
kvalitetsmedvetenhet (Bergman, et. al, 2001).  

2.4 Lean Production 

För att försöka integrera förbättringsarbetet med det dagliga arbetet på Segerström 
har ett produktionssystem kallat SAPS (Segerström Automotive Production 
System) tagits fram. SAPS baseras på lean production, därför följer nu en 
översiktlig redogörelse över lean production.  
 
Lean production skapades av Toyota under 1950-talet och är en filosofi som 
integrerar olika aktiviteter för att uppnå stora volymer med en hög kvalitetsnivå 
genom att använda minimalt med resurser. Resurserna kan till exempel vara lager 
av råmaterial, produkter i arbete samt färdiga produkter. För att kunna realisera en 
resurssnål produktion anses bland annat kvalitet vid källan, förebyggande 
underhåll, ett jämt produktionsflöde, eliminering av slöseri, samt total 
kvalitetskontroll vara viktiga faktorer ( Chase, Jacobs, Aquilano, 2006). Filosofin 
symboliseras av ett tempel, där det krävs att grunden är stadig innan väggar och 
tak kan byggas (Shingo, 1989).  
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Figur. 2.3 Lean templet. (Från Shingo,1989). 

2.4.1 Eliminera slöseri 
Stor vikt läggs i Toyotas produktionsfilosofi på att eliminera icke värdeskapande 
aktiviteter, det vill säga de operationer som inte medför någon nytta ur kundens 
perspektiv (Chase et. al., 2006). De värdeskapande aktiviteterna uppskattas stå för 
endast 1-5% av den totala genomloppstiden i tillverkningsprocessen. De åtta typer 
av slöserier som brukar nämnas återfinns i figur 2.4.  

 
Figur 2.4. De åtta slöserierna. ( Från  http://extra.ivf.se)  

2.4.2 5S 
Genom att operatörerna själva tar ansvar för bland annat underhåll genom att 
tillämpa en metod, kallad 5S, anses arbetet att minska slöserier underlättas.  
De 5S: en består av: 

• Sortera - Avlägsna onödigt material. 
• Systematisera - Märk material och placera det på uppmärkta platser.  
• Städa - Det gäller både arbetsplats och utrustning. 
• Se till- Vad beror oredan på?  
• Standardisera - Skapa rutiner för upprätthållande av 5S. 

 
För att 5S skall fungera krävs disciplin på arbetsplatsen samt att alla känner sig 
motiverade och engagerade att utföra sina uppgifter (Shingo, 1989). 5S anses 
bland annat leda till att slöseri minskar genom färre kassationer, reducerade 
buffert storlekar, kortare genomloppstider, reducerade ställtider, en trevligare 
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arbetsplats samt stabilare processer - vilket utgör grunden för standardisering och 
förbättringsarbete. I arbetet med att eliminera småstörningar, förebygga 
kvalitetsproblem samt bibehålla eller helst höja den nivå som uppnåtts i 
förbättringsarbetet kan man använda operatörsunderhåll. Operatörsunderhåll är en 
långsiktig satsning som går ut på att höja operatörernas engagemang. En del i 
denna metod är utbildning i hur utrustningen fungerar samt praktiska övningar i 
det som lärts ut. Detta kan ske genom att man lär av varandra inom 
organisationen. Införandet skall ske via en sjustegstrappa (Blucher & Emilsson, 
1998): 

1. Grundläggande rengöring 
2. Motåtgärder vid källan av problem 
3. Standarder för rengöring och smörjning 
4. Allmän inspektionsträning 
5. Självständig inspektion 
6. Organisera arbetsplatsen 
7. Självständigt operatörsunderhåll  

 
En noggrann rengöring leder till färre kassationer, stabilare kvalitet, längre 
livslängd samt förenklar upptäckten av problem. Genom de sju stegen får 
operatörerna så god kännedom över hur deras maskin fungerar att de kan minska 
förluster genom att förutspå avvikelser innan de inträffar. Genom att de operatörer 
som känner ”sin” maskin bäst tillsammans med underhållsavdelningen skriver 
underhållsinstruktionerna skapas ett ökat engagemang. Meningen är att operatören 
alltmer skall ta över en del av underhållsavdelningens arbete och att 
underhållsavdelningen på så sätt får möjlighet att utveckla och arbete med ett 
specialistunderhåll (Blucher & Emilsson, 1998). 

2.4.3 Värdeflödesanalys 
En allmän regel inom lean production är att processerna ska studeras och 
effektiviseras innan man tar itu med operationerna. Vissa operationer kanske kan 
elimineras och allt arbete med att effektivisera dessa operationer skulle då vara 
onödigt (Shingo, 1989). Det första som skall göras när man tillämpar TPS är att 
studera och utvärdera tillverkningsprocessen ur ett kundperspektiv. Genom 
kundernas ögon kan värdeskapande aktiviteter skiljas från icke värdeskapande 
aktiviteter. Frågan om vad kunden vill ha ut av processen bör ställas. Med kunden 
menas såväl interna som externa kunder. Genom en så kallad värdeflödesanalys 
ifrågasätts processens lämplighet, därefter kan operationerna förbättras. Metoden 
kan tillämpas på alla processer (Shingo, 1989). Sju av de fjorton principer som 
TPS är uppbyggt kring är direkt relaterade till företagets processer: 

1. Skapa kontinuerliga flöden så att problem inte döljs 
2. Skapa ett sug i ditt produktionssystem för att undvika överproduktion 
3. Jämna ut arbetsbelastningen 
4. Skapa en kultur där processen stoppas för att åtgärda fel. Detta gör att det 

blir rätt från början. 
5. Standardisera arbetsuppgifter. Detta är grunden för ständiga förbättringar. 
6. Kontrollera visuellt för att upptäcka dolda problem.  
7. Använd bara pålitlig och beprövad teknik för att stödja din personal och 

dina processer. 
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2.4.4 Människorna inom organisationen 
Att respektera personalen inom organisationen är viktigt inom TPS (Shingo, 
1989).Verksamheten skall utveckla ledare och arbetsteam som lever enligt 
företagets filosofi. Några framgångsfaktorer inom lean production anses vara: 
visualisering, ledningens engagemang, att involvera alla i processen, enkla 
metoder, disciplin, allt kan förbättras och ingen anklagelsekultur. Fokus skall 
ligga på arbetssättet och skapandet av ett helhetsperspektiv snarare än på 
resultaten. På detta sätt skapas ett övergripande förändringsledningssystem (Chase 
et. al, 2006).  
 

 
Figur 2.5. Fokus på arbetssätt och helhetsperspektiv. (Från www.ivf.se) 
 
Verksamhetens medarbetare skall känna ett personligt ansvar för kvalitén på 
produkten av deras arbete. Medarbetarna förväntas göra rätt från början och skall 
omedelbart stoppa processen om det uppstår något problem eller om någon 
avvikelse upptäcks. Kvalitén skall byggas in i processen och inte identifieras 
genom inspektion eller kontroll (Chase et. al, 2006) . Beslut inom verksamheten 
skall baseras på en långsiktig filosofi, även på bekostnad av kortsiktiga finansiella 
mål. Standardisering anses utgöra en bas för förbättringar. 

2.4.5 Just In Time 
Just In Time (JIT) är ett koncept som går ut på att producera rätt produkt i rätt 
mängd vid rätt tid (Chase et. al, 2006). Dess målsättning är att: 

• Eliminera icke värdeskapande aktiviteter. 
• Det ska inte uppstå fel, nollfrekvens. 
• Leveranser till och från företaget sker på utsatt tid. 
• Utförandet av arbete/ aktiviteter ständigt förbättras, kallat kaizen. 
• Värdeskapande aktiviteter fokuseras och förenklas. 

2.4.6 Pull och push- system 
En viktig faktor för att synliggöra kvalitetsproblem anses, inom lean production, 
vara att utgå från ett så kallat pullsystem, förbrukningsstyrt lager, där produkterna 
dras genom produktionsprocessen i ett jämt flöde. Produktionen aktiveras av ett 

Figur 2.6. Pull- system.. (Från Nicholas (1998) 
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behov längre fram i kedjan (Nicholas, 1998). 

 
Figur 2.6 Pull system. (Från Nicholas 1998). 
 
Till skillnad mot ett pushsystem, där produkterna trycks från det första 
produktionssteget till nästa, så är det i ett pullsystem kundens efterfrågan som styr 
takten på flödet. Kunden drar i gång produktionen. I ett pushsystem bygger istället 
produktionsflödet på en prognos. Planen ger en order om produktionsstart längst 
bak i produktionskedjan. Materialet skickas sedan framåt till nästa steg osv. 

 
 
Figur 2.7. Pushsystem. (Från Nicholas 1998). 
Materialet trycks alltså framåt genom produktionsprocessen ända tills den når 
kund. Detta system kan leda till långa köer i produktionen och det finns risk för 
överproduktion (Nicholas, 1998).  

2.4.7 Japanska Sjön  
Många företag använder sina lager för att dölja problem. När lagernivån sänks 
inom en verksamhet synliggörs de annars dolda kvalitetsproblem. Detta brukar 
inom lean production illustreras av den ”japanska sjön”.  Vattnet representeras av 
lagernivån och stenarna under vattenytan representerar problem som kan 
förekomma inom en verksamhet. En hög vattennivå döljer stenarna (Shingo, 
1989). 

 
Figur 2.8. Japanska sjön. (Från www.ivf.se). 
 
De svagaste problemen, som olika typer av kvalitetsbrister, upptäcks först och 
verksamheten tvingas då att ta tag i dessa för att kunna gå vidare (Shingo, 1989). 
Exempel på dolda problem är stopptider i maskiner, väntetid för produkter i 
arbete, eftersläpade ordrar, efterkontroller, eftersläpande dokumentation, 
förändrade ordrar etc. (Chase et. al, 2006).  
 
Enligt Institutet för verkstadsteknisk forskning är exempel på olika delar som lean 
production består av feedback, team arbete, kaizen (ständiga förbättringar), 
kvalitet, ISO, flödesutjämning, gemensamma mål, standardiserade 
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arbetsinstruktioner och olika problemlösningsmetoder. 

 
Figur 2.9. Ett collage av delar inom lean production. (Från www.ivf.se). 

2.5 Processer  
Återkommande begrepp inom metoder som TQM och lean production är 
processer och kunder. Innebörden av dessa begrepp kommer nu att tydliggöras 
ytterligare. 
 

”En process är ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att 

skapa värde åt någon extern eller intern kund” (Bergman, & Klefsjö, 2001, 
s.416).  En process upprepas gång på gång. Den består av ett nätverk av 
aktiviteter, har en början och ett slut samt en leverantör och en kund (se figur 
2.10). Leverantörerna till varje process bör identifieras och uppmärksammas på 
vad processen kräver för att tillfredställa processens kund med så få resurser som 
möjligt. Via statistiska metoder kan, inte bara, de enskilda observationerna 
betraktas, exempelvis ett mätvärde eller en reklamation från kund, utan alla delar i 
processens historia kan användas för att dra slutsatser om framtida resultat.  
 
Processer kan delas upp i olika gränssnitt; individuella processer, funktionella 
processer samt kärnprocesser. En kärnprocess berör flera funktioner eller 
avdelningar inom organisationen och skär rakt över verksamheten som helhet. Om 
en process istället är knuten till verksamheter inom en viss avdelning, funktion 
eller enhet så kallas den för en funktionell process.  Processer som utförs av 
enskilda individer kallas i sin tur för individuella processer (Bergman & Klefsjö, 
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2001). 

 
En process kan också delas upp efter den uppgift processen har. Här skiljer man 
mellan huvud-, stöd samt ledningsprocesser, se figur 2.11.  

Huvudprocessen innefattar vilka produkter som förädlas samt vad organisationen 
skall åstadkomma till kund. Huvudprocessen ger en holistisk bild av 
verksamheten samt de delar inom den som är viktigast (Ljungberg & Larsson, 
2001). Stödprocesserna skall bidra till att huvudprocessen fungerar på ett 
tillfredställande sätt. Ofta är antalet stödprocesser stort medan antalet 
huvudprocesser är få. Ledningsprocesser är de processer som skall besluta om 
mål, strategier samt genomförande av förbättringar för övriga processer inom 
verksamheten (Bergman & Klefsjö, 2001). De skall samordna huvud- och 
stödprocesser (Ljungberg et. al, 2001).   En viktig del av en process är dess 
kunder, något som också diskuteras i många av de aktuella kvalitetsmetoderna. 

2.6 Vem är kunden? 

Det finns olika typer av kunder. Externa kunder är de kunder som oftast 
förknippas med uttrycket kund. Dessa kunder är de som betalar för varorna eller 
tjänsterna. De externa kunderna finns utanför den egna organisationen.  

 Figur 2.10.  Process uppdelad i gränssnitt. (Från Bergman & Klefsjö, 2001) 

Figur 2.11. Processuppdelning baserat på processens uppgift. (Från Bergman & 
Klefsjö, 2001) 
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Grad av  
uppfyllelse 

 

Mycket  
missnöjd 

Inte alls 
Helt 

Mycket 
nöjd 

Outtalade 
Uttalade 

Uttalade behov 
(Förväntad kvalitet) 

Omedvetna 
behov 

Kundtillfredsställelse 

Basbehov 
(Nödvändig kvalitet) 

Figur 2.12. Kanomodelllen (fritt från Sandholm 
2001). 

De enheter och personer som tillhör den egna organisationen och som får 
arbetsunderlag med mera från andra inom organisationen kallas för interna 
kunder. De interna kunderna är beroende av hur arbetet på andra håll i 
organisationen utförs (Sandholm, 2001). Varje medarbetare inom en organisation 
har interna kunder. För att dessa interna kunder skall kunna göra ett bra arbete är 
det viktigt att även deras förväntningar och behov möts (Bergman & Klefsjö, 
2001). För att öka chansen att skapa nöjda externa kunder är det viktigt att 
medarbetare inom organisationen får möjligheter att göra ett bra arbete och känna 
sig nöjda med det de åstadkommit; en central del av kvalitetsutvecklingsarbetet 
(Bergman et. al, 2001).  
 
Idag används ofta ett holistiskt perspektiv där ”alla som påverkas av 
verksamheten” ses som kunder. Oavsett om en kund är intern eller extern så har 
den ett behov som skall tillfredställas. Kanomodellen är en modell som 
visualiserar hur kundfredställelse kan skapas (Sandholm, 2001).  
 

• Uttalade behov: kunden uppfattar dessa behov 

som viktiga och förväntar sig att få dem 

uppfyllda. Att uppfylla uttalade behov leder till 

nöjda kunder. 

• Underförstådda behov: är så grundläggande, 

nödvändiga och självklara att kunden inte ens 

nämner dem vid förfrågningar. Eftersom det 

anses obligatoriskt att uppfylla dessa behov så 

leder de inte till ökad kundtillfredställelse. 

Kundens missnöje ökar dock om det uppstår 

brister inom detta område.  

• Omedvetna behov: är kundens latenta behov. 

Om dessa behov tillfredställs ses det som en 

bonus och positiv överraskning. Detta kan i sin 

tur leda till lojalare kunder och 

konkurrensfördelar.   

 

2.7 Avvikelse 

Vikten av att ta hänsyn till både interna och externa kunder blir även tydlig i ett 
produktfokuserat perspektiv, där kvalitet står för en produkts lämplighet för 
användning. Produkten bör, i varje steg av tillverkningen, ha en kvalitet som 
säkerställer att den är lämplig för användning i nästkommande steg. 
Kvalitetsarbetet skall fokuseras på både den interna och den externa användningen 
(Sandholm, 2001). Om en produkt inte uppfyller kundens samtliga behov uppstår 
en avvikelse (Sörqvist, 2004). En reklamation kan ses som ett sätt att 
kommunicera en avvikelse från en part till en annan och definieras, enligt 
Wikipedia, på följande sätt: 
 

”En reklamation är ett meddelande varigenom ena parten i ett avtal påpekar 

dröjsmål, fel eller brist i exempelvis en vara eller en tjänst och förbehåller sig rätt 

att göra anspråk på grund av detta.”  

 

Även när företagets rutiner och specifikationer inte följs uppstår en avvikelse. 
Avvikelser som uppstår inom företaget kan leda till en avvikelse hos kund. Det 
primära är att minimera avvikelser ur kundens perspektiv, men det är även viktigt 
att arbeta med avvikelser som uppstår i företagets processer – inte minst ur ett 
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kostnadsperspektiv (Sörqvist, 2004). Avvikelser brukar delas upp i två kategorier, 
kroniska och tillfälliga.  
 
Tillfälliga avvikelser är fel och brister som uppstår oregelbundet. De åtgärdas ofta 
med ”brandkårsuttryckningar” (Sörqvist, 2004). Åtgärderna utförs vanligtvis av 
den person som på ett direkt sätt drabbas av problemet. Exempel på tillfälliga 
avvikelser är: 

• Haveri 
• Svets fungerar ej 
• Tidsåtgång för projekt förändras 

 
Att lösa denna typ av problem handlar mer om att styra verksamheten än om att 
förbättra och leder i bästa fall till en återgång till den nivå som fanns innan 
problemet uppstod (se figur 2.13). Organisationen botar problemets symptom 
snarare än att lösa orsaken till problemet, organisationen har en ”fixarkultur” 
(Sörqvist, 2004). Kroniska avvikelser är fel och brister som är inbyggda i 
processen och som uppstår varje dag. De kroniska avvikelserna är dolda och 
accepterade av organisationen. För att upptäcka denna typ av avvikelser är 
omfattande analyser samt ett systematiskt arbetssätt nödvändigt. Kroniska 
avvikelser kan utgöras av till exempel (Sörqvist, 2004): 

• Dåligt arbetssätt 
• Ineffektivitet 
• Kommunikationsbrister   

 
Fokus inom en verksamhet ligger ofta på de tillfälliga avvikelserna, då dessa både 
är enklare att upptäcka samt att åtgärda än vad så kallat kroniska avvikelserna är 
(Sörqvist, 2004). En avvikelse orsakas ofta av att uppfattningar och åsikter skiljer 
sig inom organisationen; kallat GAP.  Det finns GAP internt inom organisationen, 
men även externt mot kund (Sörqvist, 2004). Juran delar upp kvalitetsarbetet i tre 
faser, kallade Jurans trilogi (se figur 2.13.). I planeringsfasen studeras vilka som 
är processens kunder, vilka behov de har samt bästa sättet att tillfredställa 

Figur 2.13. Olika typer av avvikelser. (Juran, 1989). 
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behoven. Ett arbetssätt att använda i processen fastställs och kontrolleras mot 
uppställda mål för att identifiera och åtgärda eventuella avvikelser. En förbättring 
sker när verksamheten genom ett genombrott får nya målvärden och en ny nivå att 
styra mot. Att åtgärda tillfälliga avvikelser från den bestämda styrnivån kan liknas 
vid brandkårsutryckningar, dessa löser bara symtom och leder ej till förbättringar. 
Först när orsaken till de kroniska accepterade problemen åtgärdas kan en 
förbättring ske och en ny lägre acceptansnivå nås (Juran, 1989). En viktig del i 
arbetet med att eliminera avvikelser är att genomföra åtgärder. Åtgärder bör sättas 
in för att säkerställa att inte samma fel uppträder igen. I samband med att 
åtgärderna sätts in bör information om deras effekt samlas in (Sörqvist, 2004). 
Frid pekar på att det krävs både en hård och en mjuk sida för att nå framgång i 
arbetet med kvalitetsförbättringar (1997).   

2.8 Den hårda respektive mjuka sidan av kvalitetsarbetet 

Metoder för kvalitetsförbättring inom organisationer består ofta av en hård och en 
mjuk sida. Den mjuka sidan representerar faktorer som attityder, ledarskap, 
värderingar, samarbete, motivation, engagemang, kreativitet, innovationsförmåga, 
nytänkande, handlingskraft och initiativförmåga. Dessa begrepp påverkar bland 
annat inställningen att det är viktigt och möjligt att ständigt förbättra 
verksamheten och att samarbeta över funktionsgränserna (Frid, 1997). För att 
skapa förutsättningar för en fungerande mjuk sida krävs dock utvecklande av den 
hårda sidan. Den hårda sidan består bland annat av kunskaper, metoder, 
angreppssätt, verktyg, rutiner, modeller, verksamhetssystem, hjälpmedel, fakta 
och organisationsformer. Om det övervägande fokuseras på den mjuka sidan, 
medan den hårda blir åsidosatt, riskerar organisationen att hamna i ett läge av ”att 
vilja men inte kunna”. Situationer som den just nämnda brukar upplevas som 
kampanjer och resultatet blir ofta en återgång till hur det var förut. Om fokus 
istället ligger på den hårda sidan, medan den mjuka sidan ignoreras, kommer 
medarbetare och ledare att få tillgång till nya hjälpmedel, bli omorganiserade eller 
gå kurser med mera, men en förståelse för varför det är viktigt att arbeta 
annorlunda kommer inte tydliggöras. Det leder till en situation av att ”kunna men 
inte vilja”. De beskrivna sidorna utvecklas inte av sig själva utan en analys av det 
nuvarande tillståndet, det önskade tillståndet samt realistiska planer för att ta sig 
dit måste göras. Viktigt är att de båda sidorna utvecklas parallellt med varandra 
(Frid, 1997). 

2.9 Förbättringsarbete 
Frid diskuterar ett så kallat omedvetet förbättringsarbete (1997). Hon menar att 
även om många inom en verksamhet tycker att de arbetar med att förbättra 
verksamheten och produkterna, sker detta arbete oftast utan målmedvetenhet, 
effektivitet och med lite energi. Så kallad brandsläckning dominerar arbetet. Den 
tid medarbetarna inom en verksamhet anser sig ägna åt förbättringsarbete utgörs 
till största delen av att rätta till fel och kompensera för strul som uppstått genom 
att verksamheten inte är tillräcklig bra och förutseende. Ingen anser sig ha tid med 
den planering och analys som skulle ha lett till att bränderna aldrig uppstått. Den 
dominerande attityden är att det är onödigt att ägna för mycket tid åt att planera, 
utvärdera och analysera, då medarbetarna känner att de inte har tid att ”arbeta”. 
Medarbetarna har en känsla av att man borde samarbeta, planera och förebygga 
mer, men att man tyvärr inte hinner (Frid, 1997). Ofta hittas också så mycket 
problem att hela arbetsdagen skulle kunna gå åt till att försöka lösa dem .  
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Fokus i denna typ av verksamheter ligger på att lösa akuta problem och något 
längre tidsperspektiv i arbetet finns inte. De förbättringar som sker beror ofta på 
att enskilda individer kommer på någon lösning på ett problem. Ofta väljs första 
bästa lösning (Frid, 1997). Alla inom verksamheten ser problemen men på grund 
av bristande kunskap, tid eller möjlighet att ta upp dem, tillsammans med någon 
som kan lösa dem, är det svårt att göra något åt dem. Att involvera andra 
avdelningar i det egna arbetet anses orsaka trubbel. Revirtänkandet är starkt och 
viljan att samarbeta över avdelningsgränser saknas.  Denna trend kan brytas 
genom att någon i företagsledningen inser att brandsläckning och problem orsakar 
missnöjda kunder, oengagerade medarbetare och ett sämre ekonomiskt resultat 
(Frid, 1997).  
 
Genom att börja arbeta medvetet med systematisk problemlösning blir fokus att 
minska bränderna genom att ringa in vart det brukar pyra och att arbeta med att 
förhindra att det åter börjar brinna. I takt med att antalet bränder minskar kan 
energi börja läggas på att fundera på vart det finns risk för framtida bränder. När 
medarbetarna inte längre är upptagna med släckningsarbetet får de mer tid till att 
förebygga och förhindra bränder. Det omedvetna förbättringsarbetet går då alltmer 
över till ett förebyggande förbättringsarbete. Kvalitetsarbetet integreras med 
övrigt förbättringsarbete inom verksamheten. Förbättringsarbete bör inte bara ske 
på möten eller vid omfattande analyser, det måste vara en del av den dagliga 
verksamheten (Frid, 1997). I organisationer som är mogna i kvalitetsavseende 
talas det om verksamhetsutveckling istället för kvalitetsutveckling. Kvalitetstänk 
är lika integrerat i verksamheten som ekonomitänk ofta är. För att nå dit krävs mer 
än metoder och standarder. Fokus skall vara att ta fram en strategisk plan som 
upptar alla kvalitetspåverkande aktiviteter, vilka utgör i stort sett hela 
organisationens verksamhet. För att utveckla verksamheten bör flera begrepp, 
synsätt, angreppssätt och metoder kombineras. En modell för att underlätta 
framtagandet av en strategisk plan utgörs av följande fyra strategier (Sandholm, 
2001):  

• Ledningens engagemang. Grundläggande är att ledaren för företaget 
tydligt i handling visar att verksamhetsutveckling med fokus på kvalitet 
skall drivas.  

• Kulturförändring, en omställning av den interna kulturen är nödvändig för 
att nå framgång. Att tillfredställa interna och externa kunder bör vara 
nummer ett. 

• Förbättringar, omfattar att bättre möta kundernas behov samt att förbättra 
olika processer inom verksamheten. 

• Systematik i verksamheten, många aktiviteter inom en verksamhet 
upprepas gång på gång. Viktigt är därför att verksamheten bedrivs på ett 
planmässigt och sytematiskt sätt. Systemtänk bör vara centralt i arbetet 
med kvalitet.  

 
Till grund för dessa punkter ligger ofta flera analyser. En i tiden begränsad analys 
av verksamheten är ett första steg för att ringa in dess svagheter. I arbetet med 
förbättringar är analyser av verksamhetens processer, verksamheten resultat och 
kunduppfattning ytterligare faktorer som bör studeras. Även en systemanalys över 
hur arbetet bedrivs är viktig, skälen till detta är bland annat att se om arbetsrutiner 
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följs samt dokumenteras, om ändamålsenliga metoder används samt hur 
ansvarsfördelningen ser ut (Sandholm, 2001).  

2.10  Ledarskap 

En ledare skall ange färdriktning, skapa möjligheter för medarbetarna samt 
delegera ansvar och befogenheter. Ledares beteende symboliserar hur andra skall 
arbeta och agera. Det kan till exempel gälla vad som skall prioriteras inom 
verksamheten (Gray och Larson, 2006). En förutsättning för att arbetet med 
kvalitetsutveckling skall vara framgångsrikt är att ledningen har förståelse för 
samt en helhjärtad delaktighet i arbetet. Genom att förbättra sina egna 
ledningsprocesser kan ledningen markera att de menar allvar. En grundläggande 
faktor för ett framgångsrikt kvalitetsarbete anses, av Deming, vara att alla i 
ledande ställning engagerar sig i förbättringsarbetet. Enligt Deming är det viktigt 
med ledarskap - i motsats till övervakning och administration som enbart har med 
processens slutresultat att göra. Ledningens fokus skall istället vara på processen 
och människorna som arbetar i den (Bergman & Klefsjö, 2001).  Stefan Lund, 
konsult inom förbättrings och kvalitetsarbete säger: ”Det är viktigt att skapa en 
kultur på företaget som präglas av ständiga förbättringar och det ställer krav på 

ledarskapet. Ledarna måste hela tiden efterfråga resultat och visa att de är 

intresserade av det förbättringsarbete som pågår, men samtidigt ge medarbetarna 

frihet att själva driva arbetet framåt”. (Nyström, 2005-01-25). Kvalitet ingår i 
den totala ledningen av ett företag. I ledningens ansvar ligger att sätta kvalitetsmål 
och kvalitetspolicy. Ledningen måste sedan stå bakom policyn. För att 
kvalitetspolicyn ska kunna genomsyra hela verksamheten krävs en konsekvent 
hållning från ledningen. Vidare måste ledningen se till att de resurser som krävs 
för att uppfylla policyn samt nå målen finns. Det kan handla om mänskliga 
resurser och speciellt kunnande, utvecklings- och konstruktionsresurser, 
tillverkningsresurser eller kontroll- och provningsresurser. Det är också ledningen 
ansvar att se till att samordningen och styrningen sker effektivt (Jönsson, 1986). 

2.11  Roller och ansvar 

För att nå uppsatta kvalitetsmål med önskad effektivitet är det viktigt att ansvar 
delegeras i tillräcklig utsträckning och att alla vet vem som har vilket ansvar. På 
detta sätt kan situationer där tid går åt att skylla på varandra undvikas (Jönsson, 
1986). Förutsättningar för ansvar är att: 

• Känna mål/krav 
• Ha kunskaper och hjälpmedel 
• Ha kontrollmöjligheter 
• Kunna initiera åtgärder 

En av de enskilt viktigaste komponenterna vid processorientering är därför roller. 
Att rätt kompetens för olika roller finns, eller ges genom utbildning, står i centrum 
och är en kritisk resurs i arbetet med processer. Organisationer definierar ofta 
ansvaret i form av en funktionell befattningsbeskrivning, snarare än i roller. Detta 
leder till missuppfattningar och olika tolkningar av ansvarsförhållanden. Det är 
därför oerhört viktigt att klargöra vilket ansvar samt vilka befogenheter som är 
kopplade till vilken roll (Frid, 1997). Så länge ansvaret inte är formellt definierat, 
men ändå finns som en oskriven lag i bakgrunden finns risk för missuppfattningar 
(Bergman & Klefsjö, 2001). Många processer involverar mer än en funktion eller 
avdelning (Sandholm, 2001). Risken är att ingen känner ansvaret för hur den 
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totala processen fungerar eller vad den åstadkommer. Det tas ofta för givet att 
chefen för en avdelning är ansvarig för processer som domineras av en funktion 
kopplad till avdelningen. Det uppstår då en risk för suboptimering, där fokus 
ligger på avdelningens eller funktionens arbete och inte på vad som skulle vara 
bäst för organisationen som helhet (Sandholm, 2001).  
Frid beskriver detta på följande sätt: ”att inte vara processorienterad är som att 
lägga pussel tillsammans med andra och låta var och en göra sin pusselbit efter 

bästa förmåga, utan att se hela bilden” (Frid, 1997, sid. 81). I de lägen då 
pusselbitarna inte passar ihop är det ingen som förstår varför. Majoriteten av de 
iblandade ser endast att bitarna inte passar ihop. Inställningen blir således att 
”Men det är ju inte mitt fel. Jag har en ju en fantastiskt fin pusselbit som jag 

ansträngt mig för att få så bra jag kan”. De inbladade ser ingen orsak till att 
ändra sin bit eftersom det är ”grannen” som borde göra om sin, då den inte passar. 
Grannen är av samma uppfattning och resultatet blir att ingenting händer. 
Situationer som den just beskrivna går att undvika genom att företaget skaffar sig 
en helhetsbild över verksamheten. Det sker genom en identifikation av de 
viktigaste processerna samt genom att skapa ett forum för samarbete med 
uppgiften att styra dem. De viktigaste processerna utgörs av verkliga flöden av 
aktiviteter, information och produkter som förmedlas mellan medarbetarna i 
företaget, oberoende av avdelning och funktion (Frid, 1997).  

2.12  Kommunikation och information 

Många av dagens kvalitetsproblem anses orsakade av otillräcklig kommunikation 
mellan avdelningar inom organisationer (Bergman & Klefsjö, 2001). Definitionen 
av begreppen kommunikation och information är väl omdiskuterade. Några tankar 
om dessa begrepp är:  
 
”Information är envägsprocess och en monolog, medan kommunikation är en flervägsprocess och 

en dialog” (Ahrenfeldt, 2001, sid.107). 

 

”Kommunikation är den process där personer eller grupper skickar meddelande till varandra. 

Innehållet i meddelandet kan vi med ett samlingsbegrepp kalla information, medan kommunikation 

är den process där information förmedlas” (Jacobsen & Thorsvik, 2002, sid.339).  

 

”En människa som inte har information kan inte ta ansvar. En människa som har information kan 

inte undgå att ta ansvar” (Carlzon, i Bergman & Klefsjö, 2001, sid. 45)  

 
Kommunikationsprocessen kännetecknas av ett antal steg, se figur 2.14.  
Avsändaren är den person eller organisation som sänder budskapet. Överföringen 
av verbala eller icke-verbala signaler kallas meddelande. När meddelandet skall 
sändas sker ett val av utformningen, en kodning, av budskapet; verbala eller icke-
verbala signaler väljs för att förmedla budskapet. Budskapet sänds sedan via en 
kanal. När budskapet är kodat och sänt av en avsändare via en kanal är nästa steg 
en avkodning. Avkodningen kan ske först när budskapet nått fram till 
mottagaren. Mottagaren, den eller de individer som mottar och tolkar ett 
budskap, översätter budskapet till sin egen begripliga form. Ett budskap, kallat 
feedback, bör sändas tillbaka till den ursprungliga avsändaren som svar på det 
mottagna meddelandet. På detta sätt ges avsändaren möjlighet att korrigera 



 30 
 

eventuella missuppfattningar och feltolkningar. 

 
Feedback är något som påverkar en medarbetares inre motivation och 
engagemang. Det avgör till vilken grad en person får information om sina 
arbetsresultat. En viktig del av detta är vikten av att ledningen ger respons på 
medarbetarnas prestationer, något som är nödvändigt för möjligheten att lära av 
sina erfarenheter (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Den feedback som ges bör vara 
så positivt formulerad som möjligt. Under hela kommunikationsprocessen finns 
det risk för brus.  
Brus kallas det som på ett negativt sätt stör processen och som leder till mindre 
effektiv kommunikation (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  
Brus kan representeras av till exempel oljud, ett otydligt språk eller av olika typer 
av kommunikationsbarriärer, se figur 2.15. 

En av dessa barriärer belyser den såkallade filtreringsproblematiken. Vid filtrering 
sker en förvrängning av kommunikationen, då sändaren kan hålla tillbaka vissa 
delar av budskapet. Informationen som undanhålls kan tyckas onödig att förmedla 
till mottagarna. Mottagarna kan även de välja att inte motta vissa delar av den 
kommunicerade informationen.  En annan vanlig orsak till 
informationsförvrängning är när ett budskap måste passera en rad av sändare 
innan det når huvudmottagaren  
För att kunna skapa ett bra samarbete i en grupp krävs god kommunikation. Något 
som är svårt att få att fungera. Bristande kommunikation mellan ledning och 
anställda är vanlig. Men det är också vanligt att anställda med liknande 
arbetsuppgifter, genom frånvaron av god kommunikation, vet för lite om 
varandras arbete. Kommunikationsproblem leder ofta till att ledare och anställda 
inte mottar den information de behöver, vilket leder till att de hämmas i sitt 
dagliga arbete (Jacobsen et. al, 2002). 
 

Figur 2. 15. Kommunikationsprocessens barriärer. (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

 Figur 2.14. Kommunikationsprocessen (Från Jacobsen & Thorsvik, 2002). 
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Den fysiska närheten kan också spela en avgörande roll vid kommunikationen 
mellan människor. Fysisk närhet ökar kommunikationen mellan människor medan 
fysiskt avstånd minskar den. Detta blir tydligt när man studerar vikten av 
meddelandets karaktär vid valet av kommunikationskanal. Ansikte mot ansikte 
anses vara den rikaste kommunikationskanalen, medan formella rapporter anses 
vara den minst effektiva (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  
 
Kommunikation har många funktioner inom en organisation. Den fyller behovet 
av att uttrycka känslor och tillfredställa social interaktion. Genom att ge data som 
behövs för att kunna identifiera samt utvärdera valmöjligheter bidrar 
kommunikationen med den information individer och grupper behöver för att fatta 
beslut. Kommunikation leder dessutom till motivation genom att tydliggöra för de 
anställda vad som skall göras, hur bra de presterar eller vad som kan göras för att 
förbättra prestationen om den är bristfällig. Framtagande av specifika mål, 
feedback om framåtskridande på väg mot måluppfyllelse och förstärkning av 
önskat beteende stimulerar alla motivation samt kräver kommunikation (Robbins, 
2005).   

2.13  Motivation 
Det finns ett flertal teorier kring motivation inom organisationer. Herzbergs 
tvåfaktormodell är en av dessa. Resultatet av Herzbergs studier om vad som 
påverkar en medarbetares inställning till sitt arbete visade på två typer av faktorer 
som i hög grad tycktes påverka arbetstillfredsställelsen; dessa var 
motivationsfaktorer samt hygienfaktorer.  

 
Herzberg menade att motsatsen till tillfredställelse inte var otillfredsställelse. Att 
ta bort faktorer som leder till otillfredsställelse leder inte nödvändigtvis till 
tillfredställelse. När hygienfaktorerna är uppfyllda kommer medarbetarna inte att 

 Figur 2.16. Kommunikationskanaler. (Från Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Hög   Arbetstillfredsställelse   Låg 

 Figur 2.17. Herzbergs tvåfaktormodell. (Fritt översatt från Robbins 2005). 
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vara otillfredsställda, men heller inte tillfredställda med sitt arbete. Kategorin 
motivationsfaktorer representerar däremot de faktorer som tycktes bidra till 
arbetstillfredställelse. Genom att lägga till dessa faktorer kan man enligt Herzberg 
öka motivationen hos de anställda. Herzberg pekade på vikten av att ge de 
anställda mer ansvar för planering och kontroll av sina arbeten.  
 
En annan omnämnd studie inom området motivation är den studie som resulterade 
i Oldham och Hackmans arbetskarakteristikmodell. Denna modell visar att 
arbetsinnehåll, identifiering med arbetsuppgiften samt arbetets innebörd och 
betydelse tillsammans skapar ett meningsfullt arbete. Ur ett motivationsperspektiv 
pekar denna modell på att den interna belöningen uppnås när individer inom 
organisationen lär sig att de personligen har presterat bra i en arbetsuppgift som 
de bryr sig om. Om medarbetarna får feedback kommer de att veta hur effektivt de 
presterar. Ju mer de tre psykologiska aspekterna finns representerade ju högre 
motivation, prestation samt tillfredsställelse kommer de anställda att uppvisa. 
Frånvaron samt risken för att medarbetare lämnar organisationen kommer att 
sjunka. Tillsammans leder det till högre kvalitet och produktivitet (Robbins, 
2005).  
 
I en studie genomförd i USA tillfrågades 1500 anställda, inom olika 
verksamheter, vad de såg som den faktor som höjde deras motivation på 
arbetsplatsen allra mest; svaret blev uppskattning, uppskattning och uppskattning!  
Det finns en mängd olika metoder för att visa uppskattning för samt 
uppmärksamma medarbetarna inom en organisation. Några exempel är 
månadsvinster för anställda som har nominerats av sina medarbetare för att de 
gjort ett bra jobb, uppmuntrande lappar från chefen, en tavla där extraordinära 
insatser visas offentligt, lönebonus med mera (Robbins, 2005).  
 
Anställda jämför sin egen arbetsinput och utfall/behållning med andras. Inputs 
kan vara ansträngning, erfarenhet, utbildning och kompetens medan exempel på 
utfall/behållning kan vara lönenivå, löneförhöjningar och erkännande. Om en 
känsla av ojämlikhet råder kan detta påverka graden av insats. Ofta jämför 
anställda vad de ger och vad de får tillbaka i sitt arbete, input/utfalls - förhållande, 
med vad några utvalda ”relevanta andra” ger och får. Om situationen uppfattas 
som ojämlik, det vill säga att den anställde till exempel känner sig underbelönad 
uppstår en strävan att rätta till det hela och uppnå jämlikhet. Resultatet kan bli 
lägre produktivitet, minskad kvalitet på det producerade, ökad frånvaro, eller att 
den anställde säger upp sig.  
 
Att arbeta i team har visat sig fungera motiverande. Väl ledda team anses 
dessutom leda till en förbättrad moral bland medarbetarna. Fem 
motivationsfaktorer har ringats in i samband med team: ömsesidig support, 
uppmärksammande av personliga prestationer, tillhörighet, gemensam kraft samt 
möjligheter att utnyttja sin kreativitet (Foster, 2007).     

2.14  Samarbete  

Team utgör en naturlig miljö för delande av idéer och implementeringar av 
förbättringar. Essensen inom kvalitetsledning är processförbättringar; de 
anställdas deltagande är grunden för processförbättringar. Majoriteten av 
medarbetarna inom en verksamhet arbetar med förbättringar på egen hand, men 
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för att gå vidare med förbättringsarbetet, hitta bättre lösningar och agera måste 
samarbetet inom och mellan avdelningar öka.  (Frid, 1997). Kvalitetsledning 
kräver således att ledningen uppmuntrar de anställda att dela idéer och att agera. 
Gil Mosard, kvalitetsledare på Boeing säger följande om vikten av team 
(Sandholm, 2001):  
”When your measurement tells you your process is out of control, you need teamwork for 

structured problem solving. Not everyone needs to know how to do all kinds of fancy control 

charts for performance tracking, but everyone does need to know where their process stands so 

they can judge if it is improving”.  

 

En plan för hur samarbetet skall ske måste tas fram och samarbetsforum måste 
skapas. Det går inte att förlita sig på att individers vilja och initiativförmåga inom 
verksamheten skall räcka för att skapa ett fungerande samarbete (Frid, 1997). Ett 
team bör: vara tillräckligt litet för att vara effektivt, vara tvärfunktionellt med 
medlemmar från olika nivåer inom organisationen, få tillgångar till nödvändig 
träning och utbildning, få tillräckligt med tid för att lösa problem, få befogenhet 
att genomföra åtgärder samt ha en ledare (Robbins, 2005). 
Ofta råder det en skild uppfattning om vilka problem och orsaker som är störst 
samt vad som borde göras åt dem. Om en avdelning påbörjar ett förbättringsarbete 
möter den ofta ett motstånd och brist på acceptans från andra avdelningar. Övriga 
avdelningar har sin syn på vad som borde ligga i fokus för arbetet. Alla inom 
verksamheten drar åt olika håll och förbättringsarbetet står stilla. En gemensam 
uppfattning om nuläget, problemen, orsakerna och möjligheterna är därför oerhört 
viktig (Frid 1997). Viktigt är att basera dessa beslut på fakta.  

2.15  Basera beslut på fakta 

Vid orsaksanalys och problemlösning gäller det att prioritera vilka problem som 
skall lösas först. Beslut måste baseras på fakta, man måste veta, inte tro (Frid, 
1997). Information måste samlas in, struktureras, sammanställas, analyseras samt 
ligga till grund för slutsatser. Det måste aktivt sökas efter lämplig information. 
Genom att fokusera på ”the vital few” (de få viktiga) kan en kraftsamling ske för 
att arbeta med det mest väsentliga inom verksamheten. Genom att eliminera rätt 
orsaker, blir nyttan synlig och förbättringsarbetet ses i slutändan som något som 
underlättar arbetet. För att kunna ha ett effektivt förbättringsarbete är det viktigt 
att alltid leta efter och agera på orsaker. Genom att hitta orsakerna, allra helst 
roten, bakom problem kan lösningar hittas som förhindrar att de dyker upp igen. 
Görs detta kan resultat, som kan tyckas motsägelsefulla, uppnås; verksamheten 
blir både billigare och snabbare. Förbättrings- och kvalitetsarbete kräver extra tid i 
början; att göra tid tillgänglig är nödvändigt för att inte gå tillbaka och ägna sig åt 
akut brandsläckning. Att leta orsaker kan ta en viss tid, men arbetet ger utdelning. 
Ett första steg kan vara att standardisera rutinmässiga arbetsuppgifter samt 
undvika rutinmässiga fel. Detta ger utrymme att vara kreativ (Frid, 1997). För att 
kunna avgöra vilka faktorer koncentrationen skall ligga på krävs dock kunskap, 
erfarenhet och ett bra beslutunderlag.  Det medvetna förbättringsarbetet bygger på 
medveten problemlösning, vilken målmedvetet och systematiskt reducerar de 
problem som brukar inträffa i organisationen Det finns ofta en vilja att med den 
avsatta tiden för förbättringsarbete åstadkomma så stor resultatförbättring som 
möjligt. Fokus bör således ligga på att ringa in och agera på ( Frid, 1997): 

• De största problemen och möjligheterna, inte vad som hände nyss eller vad 
till exempel den mest högljudda kunden anser.  

• Orsaker istället för symtom. 
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• De mest effektiva lösningarna, istället för att ödsla tid på första bästa. 
 
I förbättrings- och kvalitetsarbetet är det viktigt att vara medveten om både det 
långa och det korta perspektivet. För att arbetet ska uppfattas som meningsfullt 
behöver det generera tydliga resultat redan efter några månader. Genom det lokala 
förbättringsarbetet kan förbättringar som är enkla att ”hämta hem” med detsamma 
genomföras. Man brukar tala om dessa förbättringar som plockandet av ”low-
hanging fruit”. Uttrycket symboliserar att dessa ”frukter” inte alltid är det största 
och godaste, men de är de enklaste att snabbt plocka ner. Plockningen görs genom 
att fokusera på problemområden som är: angelägna, lätta, korta, ger synliga 
resultat, lämpade för att lära metodiken, tillräckligt många, och garanterat kommer 
att lyckas. Via metoder som processledning, policy deployment och 
feleffektanalyser (FMEA) kan sedan även de så kallade ”high-hanging fruits” 
plockas ned (Frid, 1997). Även verbal information som åsikter och känslor 
behöver struktureras och analyseras för att möjliggöra förbättringsarbete 
(Bergman, et. al, 2001).  

2.16  Metoder och verktyg 

Det finns olika metoder som underlättar och effektiviserar den medvetna och 
systematiska problemlösningen (Frid, 1997). Metoderna används för att hitta de 
bästa förbättringsområdena samt åtgärda dem. Det är viktigt att behärska 
metoderna för att kunna åtgärda problem och genomföra förändringar. Det gäller 
dock att välja rätt metod. Bäst resultat på kortast tid nås genom att kombinera 
många enkla förbättringar med några få stora. Arbetet bör ske i alla delar av 
verksamheten och på alla nivåer. En mängd med små flexibla, fristående och 
ständigt nya förbättringsprojekt som alla siktar mot samma mål ger bäst resultat. 
Samtliga steg inom metoder som PDCA och DMAIC måste finnas med i arbetet. 
Om arbetet endast omfattar de första stegen får de endast en låg verkningsgrad på 
ytan (Frid, 1997). Det finns ett antal verktyg som ofta omnämns inom kvalitets- 
och förbättringsarbete. Dessa analysverktyg leder till insikter och förståelse för 
hur verksamheten fungerar samt enar medarbetarna om en gemensam uppfattning, 
vilket underlättar arbetet med genomtänkta planer samt väl underbyggda 
beslutsunderlag. Några av de vanligaste verktygen är de ”7 Quality Control 
Tools”- verktygen. Vilka de sju verktygen anses vara varierar, men ofta beskrivs 
följande verktyg: processkarta, datainsamling, histogram, sambandsdiagram, 
styrdiagram, orsak – verkan – diagram och Paretodigram. De 7 Management 
verktygen har även de börjat få mer uppmärksamhet. De sistnämnda fokuserar i 
större grad på grupprocesser samt beslutsfattande. Exempel på dessa verktyg är 
träddiagram, prioriteringsmatris, släktskapsdiagram samt pildiagram/ 
nätverksdiagram (Foster, 2007). Att högsta ledningen ger tydliga riktlinjer för hur 
verksamheten skall bedrivas samt följer upp att verksamheten bedrivs på angivet 
sätt är förutsättningen för ett verkningsfullt ledarskap för kvalitet (Sandholm, 
2001). Även inom detta område finns olika metoder. 

2.17  Målstyrning 

Att sätta tydliga, mätbara, lokala mål som samtliga inom organisationen känner att 
de kan påverka är ett sätt att förenkla vägen till ett hållbart kvalitets- och 
förbättringsarbete. Dessa mål ska följas upp via mätvärden, redovisas och 
kommuniceras till alla. Management by Objective (MBO) är en strategi där 
ledningen tillsammans med medarbetarna deltar i att sätta mål för verksamheten. 
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Övergripande mål sätts av ledningen för att sedan brytas ned ända tills de är på 
individnivå inom organisationen (Robbins, 2005).  
Policy Deployment är en annan effektiv metod att förmedla företagets få 
viktigaste mål till varje medarbetare. Policy Deployment skiljer sig från MBO i 
den bemärkelsen att arbetet riktas in på både aktiviteter samt resultat. De mål 
ledningen satt, till exempel 10 % bättre leveransprecision under ett år, bryts av 
ledarna ner i analyser av vilka orsakerna till den 10 % för låga leveransprecisionen 
är. När de största orsakskällorna tros vara funna försöker ledningen bekräfta att så 
är fallet genom fakta. Därefter förmedlas orsakerna vidare till nivån under, som 
får i uppdrag att lösa dem. Efter att målen har accepterats och att de ansetts 
realistiska så delas de, genom catch ball- effekten, upp på nästa nivå i ännu 
mindre delar. Precis som MBO har de helhetstäckande målen delats upp i delmål 
som är lätta att verkställa för samtliga individer inom verksamheten (Frid, 1997).  
Oavsett vilken metod som väljs för att förmedla målen bör de mål som sätts vara 
SMARTa: specifika, mätbara, accepterade, rimliga, tidsbestämda (Bergman & 
Klefsjö, 2001). Att mäta och sätta mål är nödvändigt för ett effektivt kvalitets- och 
förbättringsarbete, men det är det som försummas mest. Ofta litar medarbetarna 
och ledarna inom organisationer på gamla sanningar och förutfattade meningar 
vid valet av förbättringsområden. Sätt att mäta och bekräfta effekten av arbetet 
glöms bort. Vanligt är också att fel saker mäts (Frid, 1997). Konsekvensen blir att 
fokus ligger på fel orsaker, inget tydligt resultat uppnås och meningarna om vad 
som är viktigast att arbeta med kommer att skilja sig åt inom verksamheten. 
Faktabaserade beslut är viktigt inom produktionen. Även om mycket inom en 
verksamhet mäts så har det varit vanligt att denna information aldrig använts. 
Mätningarna har varit fokuserade på att värdera enstaka enheter snarare än på att 
förbättra och utvärdera den produktionsprocess där enheterna ingått (Bergman, et. 
al, 2001). Insamlade värden har legat outnyttjade. Genom att bearbeta data, med 
enkla statistiska metoder, kan den användas som grund för en minskad variation i 
produktionen och därigenom också en förbättrad kvalitet.  

2.18  Mätningar  

Kontinuerliga mätningar samt mätningar under begränsade perioder bör göras. De 
kontinuerliga mätningarna ska fokuseras på de mått som är viktiga att följa upp 
och ständigt förbättra, se figur 2.18 (Frid, 1997). Medan mätningar under en 
begränsad period rör den typ av mätningar som av praktiska skäl bara är önskvärd 
att göra ett fåtal gånger, eller mätningar i samband med ett förbättringsprojekt där 
mätningen påbörjas när projektet startar och slutar när den önskade förbättringen 
påvisats (Frid, 1997).  

 

Mätningar 

Kontinuerliga 

Nyckeltal ”Före och efter” 

Under begränsad tid 

Under tiden 

 Figur 2.18. Olika typer av mätningar. (Från Frid, 1997). 
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Inte bara produkter skall mätas. Slutproduktens kvalitet påverkas till exempel av 
fel i utrustning och maskiner. Genom att även undersöka, kontrollera och mäta 
utrustning kan de faktorer som påverkar kvalitén på slutprodukten ringas in. En 
definition av godkänt tillstånd för den funna parametern kan då göras. Genom 
mätningar kan det sedan avgöras när de uppmätta värdena närmar sig de uppsatta 
gränsvärdena. På detta sätt kan åtgärder sättas in i tid, innan någon defekt produkt 
tillverkas (Blucher & Emilsson, 1998).     

2.19  Variation 
Mätvärden från samtliga processer innehåller alltid ett visst mått av variation. 
Eftersom en process innehåller väldigt många aktiva variationskällor existerar inte 
två helt likadana produkter. Variation anses, av vissa, vara kvalitetsfienden 
nummer ett och vikten av att förstå och minska processvariation är oerhört viktig 
(Park, 2003). Ofta störs processen av olika typer av variation. Om en process 
enbart påverkas av så kallad slumpmässig variation är den i statistisk jämvikt, det 
är en stabil process. Genom att finna så många variationsbidrag som möjligt och 
eliminera dessa kan en stabil process skapas. I en stabil process har all urskiljbar 
variation eliminerats. Det går att förutsäga det kommande utfallet, processen är 
predikterbar inom vissa gränser (Bergman & Klefsjö, 2001). Utöver den 
slumpmässiga variationen störs en process ofta även av en systematisk variation 
(jämför med tillfälliga respektive kroniska avvikelser, avsnitt 2.7). Orsakerna 
bakom denna typ av variation är ofta svåra, näst intill omöjliga, att identifiera 
(Bergman & Klefsjö, 2001). För att få en klar bild över den totala variansen ska 
samtliga orsaker adderas kvadratiskt; addition av variation.  
Att synliggöra variation, mätt som standardavvikelser, kan underlätta avgörandet 
av vilka orsaker som står bakom den största variationen, vilket leder till fokus på 
rätt problem i förbättringsarbetet. Ägnas kraft åt den näst största orsakskällan blir 
resultatet mindre lönsamhet samt leder till lägre motivation hos medarbetarna till 
följd av att ansträngningarna inte ger något synligt resultat (Bergman & Klefsjö, 
2001).  
Att förstå variationer är en av de viktigaste insikterna att ha för att kunna göra bra 
mätningar samt tolka de siffror som insamlats. Att minska variationer är en 
förbättring i sig då det gör utfallet från processen, tiden, kostnaderna eller olika 
kvalitetsmått förutsägbara. Verksamheten blir bättre på att styra processen (Frid, 
1997). Att använda statistisk process styrning (SPS) är ett sätt att uppnå en stabil 
process med förbättringspotential. SPS identifierar urskiljbara orsaker, övervakar 
processen samt samlar fortlöpande in information om processen utfall (Bergman 
& Klefsjö, 2001). 

 
Ibland nås ett läge där det inte går att eliminera fler orsaker till variation; en 
förändring av hela processen blir istället nödvändig (jämför med figur 2.13.). Det 
är vanligt att en avsaknad av ett statistiskt synsätt leder till att man tror att den 
slumpmässiga variationen egentligen är systematisk variation. Genom att försöka 
kompensera för denna variation riskerar variationen i processen att öka. Ofta 
beskylls de människor som arbetar i processen för processens dåliga resultat, trots 
att den verkliga orsaken är slumpvariation. Det lönar sig inte att styra eller att byta 
ut människor. Denna överstyrning är resultatet av att beslut baserats på missriktad 
ambition istället för fakta (Bergman & Klefsjö, 2001).  
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I samband med att avvikelser upptäcks sätts ibland en kontroll in. 
Kvalitetskontrollen är en viktig källa för information om produkters kvalitet och 
processens variation. Informationen från kontrollen ska användas för att, i 
kvalitetsavseende, styra processen. Finns det en bristande överrensstämmelse 
mellan tillverkningsprocess och kvalitetsfodring ska tillverkningspersonalen 
direkt informeras. Information om resultatet av vidtagna åtgärder skall också ges 
till tillverkningspersonalen (Sandholm, 2001). På detta sätt kan ett första steg mot 
att minska variationen och stabilisera tillverkningsprocessen tas. Detta är dock 
bara en kortsiktig åtgärd. Genom kontroller inom företag skapas nämligen 
kvalitetsproblem. Visar man att man förväntar sig att fel skall inträffa är det inte 
underligt om det gör det. Det är alltså viktigt att sluta försöka kontrollera in 
kvalitet. Intresse för utvecklingen av framtagningsprocessen och 
förbättringsprocessen riskerar att minska till följd av fokus på enskilda detaljer 
(Bergman och Klefsjö, 2001). Kvalitetskontroller är dessutom viktiga ur ett 
kostnadsperspektiv och utgör en egen kategori inom kvalitetskostnader. 

2.20  Kvalitetskostnader 
Motsvarande 10-30 procent av den totala omsättningen i ett svenskt företag 
uppskattas vara kostnader för kvalitetsbrister (Bergman och Klefsjö 2001). Philip 
Crosby menar att en korrekt kvalitetskostnad för en verksamhet med ett väl 
fungerande kvalitetsledningssystem skall vara under 2,5 % (Chase, m.fl., 2006).  
Det finns tre grundläggande antaganden som pekar på vikten av att analysera 
kvalitetskostnader; fel är orsakade, förebyggande åtgärder är billigare och 
prestationer kan mätas.   
Kvalitetskostnader klassificeras ofta som en av fyra typer (Chase, m.fl., 2006): 

1. Kontroll- och testkostnader, kostnaden för att undersöka att rätt kvalitet 
levereras på samtliga nivåer och i samtliga steg. Det kan handla om 
kostnader för inspektioner, mätutrustning, processanalyser, och alla typer 
av kontroller.  

2. Förebyggande kostnader, summan av alla kostnader associerade med att 
förebygga fel; kostnader för att identifiera orsaken till ett fel, att 
implementera åtgärder, att träna personal, att utveckla systemet, att göra 
om produkten eller systemet, att köpa ny utrustning eller att modifiera den.  

3. Interna felkostnader, kostnader som uppkommer i systemet t.ex. skrot, 
repareringar, omarbetningar, stopptider, justeringar, planeringsfel samt fel 
på grund av dålig ledning.  

4. Externa felkostnader, kostnader för fel som passerat igenom . Avvikelsen 
från önskad kvalitet upptäcks efter att produkten levererats till extern 
kund. Exempel på kostnader är kundgarantier, returer, förlorade kunder, 
försämrat rykte, reklamationer, extra transporter och omarbetning.  
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Förebyggande kostnader ses som den viktigaste kategorin. En tumregel säger att 
för varje dollar som spenderas på förebyggande kostnader kan företaget spara $10 
i kontroll- och testkostnader samt felkostnader. Genom att öka förebyggande 
kostnader sker en minskning av felkostnader inom verksamheten och därmed 
sänks de totala kvalitetsbristkostnaderna. När verksamheter satsar på att minska 
de verkliga kvalitetskostnaderna blir konsekvensen ofta dessutom att 
produktiviteten ökar (Chase, m.fl., 2006).  
 
Att mäta kvalitetsbristkostnader kan vara ett första steg i förbättringsarbetet inom 
en verksamhet, då de kan visa vad som behöver förbättras. Organisationen ser på 
detta sätt inte enbart hur stora kostnaderna är utan också vart 
förbättringsmöjligheterna finns (Dale & Plunkett, 1995). Genom att kvantifiera 
bristerna i kronor och ören ökar förståelsen och acceptansen hos ledning och 
operatörer för att bristerna bör åtgärdas för att minska kostnaderna och öka 
kvalitén. Genom att fokusera på de största kostnaderna blir det möjligt att gå 
vidare och hitta de problemorsaker som resurserna bör läggas på.   
Ibland hänvisas det till ”överkvalitet”, något som skulle betyda att det går att nå 
en för hög kvalitetsnivå. Men normalt sett, förutsatt att organisationen ses som en 
enhet, är kvalitetsaktiviteter alltid lönsamma. Räknar man in kostnader som dåligt 
rykte tillsammans med kostnader för förluster av existerande och potentiell 
inkomst skulle den totala kvalitetsbristkostnaden bli enormt hög. Den optimala 
kvalitetskostnadsnivån skulle således nås vid en mycket låg felkvot (Sörqvist, 
2001). Ofta dominerar en tro att information om kvalitetskostnader tillsammans 
med deras fördelning, med lätthet kan tas fram ur ekonomisystem. Organisationer 
har dock haft svårt att mäta kvalitetsbristkostnader som inte rutinmässigt 
rapporteras in i ekonomi- eller produktionssystem. Många av 
kvalitetsbristkostnaderna är accepterade inom företaget och ofta anses det ej 
finnas tillräckligt med resurser för att ta tag i kvalitetsbristkostnaderna. Faktum är 
att ofta innefattar konton mindre än 20 % av de totala kvalitetsbristkostnaderna 
(Atkinson & Hawley, 1995). Kvalitet leder dessutom, genom tillförda egenskaper, 
till: ökad kundtillfredsställelse, större efterfrågan, bättre konkurrenskraft, större 
marknadsandelar, ökade intäkter samt nöjdare personal. Ökad kvalitet genom 
eliminering av fel/brister ger: minskat kundmissnöje, minskad felförekomst, ökad 

Figur 2.19. Kvalitetskostnader över tid. ( Från Jönsson (1987). 
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kapacitet, bättre leveransförmåga, minskade kostnader samt minskat missnöje hos 
personalen (2001).  

3 Vetenskaplig ansats och metod 
Nedan följer en kort beskrivning av de preciseringar samt avgränsningar som 

kunde göras efter den första litteraturstudien. Efter detta presenteras det 

vetenskapliga förhållningssätt samt de metoder som utgjort grunden i denna 

uppsats.  

3.1 Precisering av uppgiften och avgränsningar 

För att begränsa studien har undersökningen fokuserats på företagets verksamhet i 
Eskilstuna. Den kvantitativa analysen, över reklamationer och feltyper, baseras på 
perioden 2006-01-01 till och med 2007-03-31. Litteraturstudien påvisade att en 
mängd faktorer påverkar kvalitetsarbetet inom en verksamhet. För att fånga in 
bakomliggande faktorer samt områden som motivation, ledarskap, attityder och 
medarbetarnas tankar om kvalitetsarbetet inom företaget kompletteras den 
kvantitativa studien med en kvalitativ studie. De kvalitativa undersökningarna 
sker fortlöpande under arbetets gång. De huvudsakliga frågeställningarna 
begränsas till: 

1. Går det att identifiera vissa avdelningar, vissa artiklar och/eller viss 
utrustning som extra kritiska ur ett felfrekvens perspektiv? 

a. Vad är orsakerna bakom att vissa enheter stått för fler 
reklamationer än andra? 

2. Hur ser kvalitetsarbetet inom verksamheten ut?  
a. Reklamationshantering 
b. Förbättringsarbete  

3. Hur arbetar andra företag inom området kvalitet? 
4. Hur skulle det interna kvalitetsarbetet på Segerströms kunna förändras och 

förbättras? 

3.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Det är vanligt att inom vetenskapen skilja på tre förhållningssätt; hermeneutik, 

positivism samt systemteori. En kort redogörelse för dessa förhållningssätt följer 

nedan. 

3.2.1 Hermeneutik 
Det hermeneutiska förhållningssättet styrs av undersökarens intressen och 
värderingar. Det antas inte finnas några generella lagar. Majoriteten av de 
undersökningsmetoder som används är kvalitativa och induktiva. Det strävas efter 
en närhet till det som undersöks (Jacobsen, 2002).  Att förstå och tolka innebörden 
i dess vidaste mening står i centrum. Hermeneutiken är i grunden en tolkningslära 
och forskaren antas ha en förståelse för det som studeras. Studier inom 
hermeneutiken växlar under arbetets gång mellan att se till de ingående 
komponenterna och helheten (Jacobsen, 2002).    

3.2.2 Positivism 
Grundläggande inom positivismen är att det som ej anses vara vetenskaplig 
kunskap inte heller ska betraktas som kunskap. Det är ett förhållningssätt med 
utgångspunkt inom naturvetenskapen. Ickekunskap anses vara till exempel 
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känslor och värderingar eller politiska och religiösa uttalanden. Mätningar skall 
kunna ersätta uppfattningar och bedömningar; reliabilitet och validitet är viktiga 
delar inom positivismen. Orsak – verkan -samband skall ligga till grund för 
förklaringar (Wallén, 1996). 
Forskaren skall ej påverkas av utomvetenskapliga värderingar och förutsätts vara 
helt objektiv. För att minimera personlig påverkan eftersträvas, i motsats till inom 
hermeneutiken, en distans till undersökningen. Kvantitativa metoder, insamling av 
rådata genom observationer samt deduktiva ansatser föredras inom positivismen.    

3.2.3 Systemteorin 
Inom traditionell forskningsmetodik studeras delkomponenter i ett system. 
Sambandet mellan dem ignoreras mer eller mindre. Systemteorin bygger på att 
saker och ting hänger ihop och utvecklades delvis som ett svar på positivismen. 
Systemtänkandet är ett försök till att förstå växelverkande och föränderliga 
system, där flera komponenter påverkar varandra. Gemensamt med 
hermeneutiken studeras flödet mellan system och deras omgivning. Gemensamt 
med positivism utgör rationalism, mätbarhet och jämförbarhet viktiga delar. 
Däremot ersätts orsak – verkan -samband med växelverkan mellan faktorer och 
kontroll. Det är vanligt att systemteorin används för att studera processer och 
förlopp (Wallén, 1996).     
 
I denna utredning har hermeneutiska, positivistiska samt systemteoretiska 
perspektiv varvats. Positivismen har varit utgångspunkten för insamlandet av 
kvantitativa data från företagets databas samt bearbetningen av den med olika 
typer av verktyg. Intervjuerna har inspirerats av hermeneutiken, där förståelsen 
och interaktionen mellan författaren och övriga deltagare anses påverkar 
tolkningen. Då en stor del av undersökningen koncentrerats på processer och 
förlopp så har systemteorin funnits som ett bakomliggande perspektiv genom hela 
arbetets gång. Det har varit till stor hjälp vid analysen av hur organisationens olika 
delar hänger ihop. 

3.3 Datainsamling 

Vid insamlandet av data brukar man skilja på primärdata och sekundärdata, 
kvantitativa data och kvalitativa data samt om man utgår från ett induktivt eller 
deduktivt förhållningssätt.   

3.3.1 Primärdata och sekundärdata 
Insamlandet av data kan ske på olika sätt. Information som insamlas genom att 
studera redan befintliga data kallas sekundärdata. Sekundärdata kan representeras 
av till exempel statistik, litteraturstudier eller redan genomförda undersökningar 
och baseras på vad som gjorts tidigare. Det är viktigt att kontrollera vilka troliga 
felkällor som kan finnas i datamaterialet samt hur registreringsprocessen gått till 
när sekundärdata används (Belfring, 1992).  
Samlas data in direkt av undersökaren kallas primärdata. Fältstudier, experiment 
och intervjuer är exempel på primärdata. Insamlandet av primärdata kan ske med 
endera kvalitativa eller kvantitativa metoder (Lekvall & Whalbin, 1987).        
 
Både primärdata och sekundärdata har fungerat som kunskapskällor i detta arbete. 
Sekundärdata har främst hämtats från Segerströms interna databas, tidigare 
genomförda utredningar på företaget samt genom en omfattande litteraturstudie 
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inom området kvalitet. Intervjuer, sammanställande av statistik och observationer 
har utgjort huvuddelen av de primärdata som inhämtats.  

3.3.2 Kvalitativ- och kvantitativ data 
Vid insamling av data skiljs det även mellan ord och siffror. Information i siffror 
kallas kvantitativ, medan information i ord kallas kvalitativ. Den kvantitativa 
metoden utgår från att den sociala verkligheten kan mätas med instrument och 
metoder som ger information i siffror. Statistiska metoder kan sedan användas för 
att bearbeta och analysera den insamlade informationen. I ett kvalitativt 
förhållningssätt studeras istället människors tolkning av den sociala verkligheten. 
Dessa undersökningar genomförs genom att studera vad individer säger och vad 
de gör. Observationer och öppna intervjuer är exempel på vanliga kvalitativa 
undersökningsmetoder (Jacobsen, 2002). Kvalitativa metoder anses vara mer 
flexibla än kvantitativa. I en kvalitativ undersökning svarar de medverkande med 
egna ord. I en kvantitativ undersökning är det däremot vanligt med fördefinierade 
frågor och svar. Något som kräver att undersökaren har förkunskaper inom det 
område som skall undersökas (Jacobsen, 2002). 
Valet av optimal datainsamlingsmetod är situationsbundet. Det går ej att säga att 
den ena metoden är bättre än den andra. Ibland efterfrågas information som bäst 
samlas in med hjälp av kvalitativa metoder, ibland är istället kvantitativa metoder 
det bästa verktyget. För att minimera de båda metodernas brister och utnyttja 
deras respektive fördelar kan metodtriangulering användas. Detta innebär att en 
man kombinerar de båda metoderna genom att först samla in en sorts data och 
sedan använda dem för att samla in andra sorters data (Jacobsen, 2002).  
 
Att kombinera de båda metoderna, metodtriangulering, valdes som utgångspunkt 
för detta arbete. Den kvalitativa datainsamlingen representerades av intervjuer och 
deltagande observationer medan den kvantitativa främst utgjordes av 
statistiskinsamling från företagets databas.  

3.3.3 Induktiv och deduktiv datainsamling 
När data om verkligheten samlats in finns det i huvudsak två strategier att utgå 
ifrån när slutsatser skall dras; induktivt respektive deduktivt förhållningssätt.  
 
Den deduktiva strategin utgår ifrån teorin och försöker hitta information i empirin 
som styrker den studerade teorin. Förespråkare för det deduktiva perspektivet 
menar att det är bättre att först skaffa kunskaper och förväntningar för att sedan se 
om empirin överensstämmer med dessa. Om en forskare använder deduktion finns 
det dock en risk för att han/hon begränsar sig till att enbart leta efter information 
som stödjer förväntningarna. Konsekvensen kan bli att viktig information går 
förlorad (Jacobsen, 2002).  
 
Vid en induktiv ansats samlar forskaren istället först in empiri, systematiserar 
denna och försöker sedan skapa en uppfattning om verkligheten. I motsats till den 
deduktiva ansatsen går forskaren här från empiri till teori. På detta sätt anses en 
forskare ha möjligheten att kunna söka och samla in information utan att vara 
styrd av tidigare erfarenheter och förväntningar. Detta förhållningssätt har 
kritiserats då en del anser att det är omöjligt att observera verkligheten med ett 
helt öppet sinne (Jacobsen, 2002).  
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Om en forskare väljer att vandra mellan teori och empiri, det vill säga kombinera 
deduktion med induktion, så kallas detta för abduktion. Abduktion ger forskaren 
möjlighet att använda fördelar från båda av de tidigare nämnda strategierna 
(Holme, 1997). 
 
Abduktion är den strategi som använts i denna studie. Genom att varva 
insamlandet av data med litteraturstudier har författaren försökt dra fördelar från 
både induktion och deduktion. Arbetet startade med att samla in vissa data, men 
kombinerades snart med studier av litteratur inom ämnet. När mer kunskap 
inhämtats via litteratur genomfördes ytterligare datainsamlingar. Processen med 
att vandra mellan teori och empiri fortgick under hela arbetet.  

3.4 Trovärdighet 

Ovan diskuterades olika sätt att samla in data. Men det är också viktigt att kunna 

avgöra trovärdigheten hos den insamlade informationen. Nedan förtydligas 

därför begreppen validitet samt reliabilitet.   

3.4.1 Validitet 
En undersöknings förmåga att mäta precist, ändamålsenligt och att undvika 
systematiska fel kallas för dess validitet ( Wallén, 1996). Validitet delas upp i inre 
validitet samt yttre validitet. Inre validitet innefattar faktorer som att ställa rätt 
frågor till rätt person, att ta med rätt antal indikationer för att täcka in en fråga och 
att använda rätt mätinstrument (se figur). Yttre validitet avser i vilken utsträckning 
det går att generalisera studiens resultat. Är undersökningen förankrad i en vidare 
ram (Jacobsen, 2002)?  

3.4.2 Reliabilitet  
Reliabilitet är ett mått på hur pålitlig en undersökning är. Hög reliabilitet kan 
fastställas genom att två oberoende undersökningar, som utgår från samma 
metoder och som genomförs på en oförändrad population ger identiska svar 
(Björklund & Paulsson, 2003). Det mätinstrument som används får ej ge några 
slumpmässiga fel, se figur 3.1.  

 

3.5 Metod 
Ovan diskuterades olika perspektiv och begrepp att ta hänsyn till vid valet av 
ansats och metod. En redogörelse för vilka perspektiv som legat till grund för 
valet av metoder i detta arbete gjordes också. En metod kan definieras som ett 
redskap för att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Allt som bidrar till 
att uppnå de nämnda målen är en metod (Holme & Solvang, 1991). De redskap 
som använts i denna undersökning kommer nu att beskrivas.  

Figur 3.1. Reliabilitet och validitet (Från Björklind & Paulsson, 2003). 



 43 
 

3.5.1 Processutvärdering 
Resultatet av en process visar hur väl utmatningen från processen möter kundens 
behov och fordringar. Gapet mellan det verkliga utfallet och det önskade kan 
genom en utvärdering synliggöras. Processresultat kan utvärderas genom att 
studera någon eller några av följande punkter (Sandholm, 2001): 

• Klagomål från kunder 
• Ojämn utgående kvalitetsnivå 
• Nonchalans mot kunder 
• Lång reaktionstid vid problem 
• Inga korrigerande åtgärder 

 
Står processeffektivitet i fokus kan följande punkter iakttas: 

• Förekomst av kontrollaktiviteter 
• Förekomst av korrigerande aktiviteter 
• Förekomst av icke- värdeskapande aktiviteter 
• Ingen integration av aktiviteter 
• Problem med inmatning 
• Höga kostnader för aktiviteter 

 
Omnämnda punkter har indirekt vävts in i undersökningen av de processer som 
påverkar antalet reklamationer mot Segerström. Exempel på undersökta processer 
är reklamationshantering, kontrollaktiviteter, inga korrigerande åtgärder och 
kommunikation.  

3.5.2 Orsak -verkan diagram 
När valet av ett kvalitetsproblem är gjort är nästa steg att försöka bena ut 
orsakerna till problemet. Ett orsak - verkan diagram, även kallat Ishikawadiagram 
eller fiskbensdiagram, är ett verktyg som kan användas för att förenkla 
identifieringen av bakomliggande orsaker (Bergman & Klefsjö, 2001). På ett 
systematiskt sätt beskriver man med hjälp av diagrammet först grovt olika 
tänkbara orsaker. Efter att de första grova orsakerna är valda fokuserar man på en 
djupare analys av en av orsakerna i taget. När dessa mer detaljerade orsaker till en 
av de grova orsakerna är funna förfinar man analysen ytterligare genom att 
studera orsaker till de mer detaljerade orsakerna etc. På detta sätt gås varje 
förfinad orsak igenom innan nästa orsaksben angrips. Det gäller att bena ut en 
problemställning i taget. Ett orsak-verkan diagram ska, efter att ha använts rätt, ha 
mycket ”ben” på skelettet. Diagrammet kan även användas för att ge en överblick 
och struktur över ett system eller ämnesområde. Ofta används det dock för att 
strukturera ett problem och dess möjliga orsaker. 
Ett vanligt angreppssätt är att starta diagramprocessen genom att använda sju M. 
Nedan följer exempel på vilka frågor som kan täckas inom respektive grupp 
(Bergman & Klefsjö, 2001) (se figur): 

• Management: ger ledningen tillräckligt med stöd och medel för 
kvalitetsaktiviteter? 

• Människa: Har operatören tillräcklig utbildning, motivation och 
erfarenhet?  

• Metod: Används optimala verktyg? Finns det uppdaterade 
ritningsunderlag? Är processparametrar specificerade och styrbarheten 
tillräcklig?   
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• Mätning: Är mätdon kalibrerade i tillräcklig utsträckning? Finns störande 
miljöfaktorer? 

• Maskin: Utförs lämpligt förebyggande underhåll? Är variationen på de 
tillverkade delarna i maskinen tillräckligt liten?  

• Material: Hur är kvaliteten på det material som används? Är leverantörens 
kvalitetsaktiviteter tillräckliga? 

Miljö: Påverkar miljön produktutfallet?  

Ett orsak- verkan diagram bidrar med ett underlag för fortsatt problemlösning och 
kan ofta, i kombination med tidigare insamlad data, peka ut en trolig orsak till de 
studerade variationerna. Diagrammet kan även belysa var ett större dataunderlag 
behövs samt hur detta skall samlas in (Bergman & Klefsjö, 2001).  

3.5.3 Processkartläggning 
En processkartläggning innebär att en karta ritas över hur en process ser ut. Kartan 
ger en bra och lättöverskådlig bild över olika delar inom organisationen samt hur 
dessa är relaterade till varandra. Det ger också en bild av hur de olika delarna 
gemensamt arbetar för att åstadkomma ett värde för kunden.  En 
processkartläggning är ett första steg mot att förbättra en organisations processer. 
De utgör en grund för att utveckla verksamheten. Processkartor kan bidra till 
följande (Ljungberg & Larsson, 2001): 

• En gemensam syn på hur verksamheten i sin helhet fungerar 
• Förståelse för vad som skapar värde för kunderna 
• Förståelse för vad processynsättet innebär för den egna organisationen 
• Utveckling av processorienterade mätsystem 
• Analys av processernas prestanda  
• Förbättringar av processerna 

 
Processkartläggning kan användas för att identifiera samt konkretisera var 
problem uppstår och kan ibland även bidra till svaret på varför de uppstår. Den 
kan underlätta identifiering och analys av individers olika åsikter gällande 
problem (Ljungberg & Larsson, 2001).  
 
Vid genomförandet av en processkartläggning används symboler för att beskriva 
olika delar av verksamheten och de flöden som studeras (Foster, 2007). Genom att 
först skapa en översiktlig karta och sedan, i ett påföljande steg, fylla på med mer 
information och på så sätt skapa en mer detaljerad karta ökar sannolikheten att 
avbilda den faktiska processen (Foster, 2007).  

Figur 3.2. Orsak - verkan diagram baserat på 7M metoden (Från 
http://www.ikp.liu.se/q/student/TMQU18/Lektion2.pdf) 
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Några exempel på symboler visas i figur. 

 
Genom en processkartläggning kan de parametrar med behov av förbättring 
synliggöras. Man måste känna till processen innan den kan förbättras (Foster, 
2007).  

3.5.4 Intervju 
Intervjuer är ett verktyg för att samla in information direkt från individer. Det 
finns olika typer av intervjuer; personlig intervju, gruppintervju, telefonintervju 
eller e-post intervju (Brassington & Pettitt, 2000). Med en personlig intervju avses 
ett möte mellan en intervjuare och en respondent. I en gruppintervju sker mötet 
mellan en intervjuare och en grupp av respondenter. 
En intervju kan struktureras på olika sätt. I en så kallad intervjuguide anges de 
ämnen som ingår i undersökningen samt den ordning som dessa ämnen skall tas 
upp. Att använda en intervjuguide med öppna frågor ger utrymme för att bedöma 
varje fråga ur både ett tematiskt och ett dynamiskt perspektiv. Den tematiska 
delen av en fråga skall ligga till grund för undersökningen och den påföljande 
analysen. Den dynamiska delen skall bidra till skapandet av ett bra samspel 
mellan intervjuare och respondent. Denna typ av intervju kallas halvstrukturerad 
(Kvale, 1997). Eftersom en halvstrukturerad intervju utgår från ett frågeformulär 
med möjlighet till öppna frågor så blir denna typ av intervju mer flexibel än en så 
kallad strukturerad intervju, där ett frågeformulär följs strikt (Brassington & 
Pettitt). Öppna frågor lägger ”bevisbördan” på respondenten och kombinerat med 
förmågan att lyssna är de det mest effektiva verktyget i intervjuandets konst. 
Slutna frågor kräver en bekräftelse eller förnekelse, ett ja eller nej. En öppen fråga 
kräver en förklaring eller utveckling (Häger, 2001).    
 
En intervju är inte helt oproblematisk. Det finns till exempel risk för ledande 
frågor. (Kvale, 1997). Vanliga felkällor vid registrering av intervjuer är även att 
minnet är selektivt och att detaljer glöms bort (Kvale, 1997). En intervjus 
reliabilitet påverkas alltid av intervjuarens subjektiva tolkning av informationen; 
läggs en alltför stor vikt på reliabilitet finns dock en risk att motverka kreativitet 
och föränderlighet (Kvale, 1997). Validering av en intervjuundersökning bör ske 
kontinuerligt under processen gång.  

3.5.5 Observationer 
Att använda observationer i forskningssyfte innebär att forskaren använder sig 
själv som mätinstrument genom att lyssna, titta, känna, uppleva och registrera sina 
intryck (Belfring 1992). Det finns två typer av observationer, deltagande och icke 
deltagande. Om observatören själv medverkar i de aktiviteter som observeras 
kallas det för en deltagande observation. Förutsättningen för att en deltagande 
observation skall kunna ske är att observatören är väl bekant med de personer som 
skall observeras. För att säkerställa objektiviteten i en deltagande observation 

Figur 3.3. Exempel på symboler för processkartläggning. 
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skall observatören vara deltagande men samtidigt hålla en viss distans till 
gruppen. Om observatören inte är deltagande eller synlig så kallas observationen 
för en icke deltagande observation (Bell, 1999).  

3.5.6 Dokumentation 
Vid insamlandet av data kan arkiverade dokument och datafiler användas i 
varierande utsträckning. Datafiler kan i en del studier ligga som grund för mycket 
omfattande kvantitativa analyser, i andra fall kan de ha en marginell betydelse 
(Yin, 2003).  

3.5.7 Uppdelning 
Uppdelning, eller stratifiering, är ett verktyg för att från data få fram orsaker till 
variationer. Data från olika håll behöver delas upp i delgrupper; grundläggande 
för uppdelning är att inte blanda data med olika ursprung. Uppdelningen kan till 
exempel ske genom att representera uppdelade data i olika histogram. Resultatet 
från histogrammen kan eventuellt sedan stratifieras ytterligare. På detta sätt kan 
viktig information om det fortsatta förbättringsarbetet erhållas. En uppdelning kan 
se ut som i figur 3.4.   
 
 

 

3.5.8 Paretodiagram 
Joseph Juran upptäckte att ett ekonomiskt samband även var användbart inom 
kvalitet. Mannen bakom det ursprungliga sambandet var en italiensk ekonom vid 
namn Vilfredo Pareto (1848-1923) (Foster, 2007).  
Sambandet brukar kallas för 80-20-regeln och visar till exempel att 80 % av felen 
oftast beror på 20 % av orsakerna; en liten andel av felorsakerna står ofta för en 
stor del av felen (Bergman & Klefsjö, 2001). Juran kallade de orsakande felen för 
”the vital few” och de övriga för ”the trivial but useful many”.  För att kunna 
använda ett Paretodiagram behöver följande tre steg genomföras (fritt översatt 
från Foster, 2007): 

1. Samla och kategorisera data relaterade till kvalitetsproblem. 
2. Skapa en frekvenstabell över dessa data. 
3. Fokusera på de längsta staplarna i frekvensdiagrammet först vid lösande 

av problemen.  
 
När samtliga steg genomförts kan ett diagram liknande det i figur 3.5. tas fram. 
Den vertikala axeln på vänster sida representerar antalet fel, den högra visar 
andelen i procent. Längs med den horisontella axeln finns samtliga kategorier 
representerade.  

Figur 3.4. Exempel på uppdelning (Från Frid, 1997). 
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3.5.9 Benchmarking 
När företag delar med sig av information till varandra på ett sätt som leder till att 
båda verksamheterna kan förbättras kallas det för benchmarking. En benchmark 
organisation är en organisation som har uppmärksammats på grund av sina 
exceptionella prestationer inom olika områden (Foster, 2007). 
Det finns alltid två parter i en benchmarking relation, en ”initator firm” och en 
”target firm”.  ”Initiator firm” är det företag som initierat kontakten och som 
studerar den andra organisationen, medan ”target firm” är det företag som blir 
studerat.  
Målet är att studera de bästa metoderna inom en eller flera benchmark företag 
(Foster, 2007).  Benchmarking innebär med andra ord att en verksamhet, genom 
att iaktta de goda exemplen, får impulser att bli bättre. Benchmarking är därför en 
viktig utgångspunkt för förbättringsarbete (Sandholm, 2001). 

4 Genomförande 
I det följande avsnittet beskrivs hur undersökningarna gick till, vad de olika 
delarna bidrog med samt när i undersökningen olika metoder användes.   

4.1 Processutvärdering 
Flera av punkterna i den processutvärdering som beskrevs i metodavsnittet har 
studerats både på ett indirekt och direkt sätt i denna undersökning. De har legat 
som grund för många av de metoder som valts för att samla in data. Utvärderingen 
har även använts för att hitta och stärka vissa påståenden i analysdelen. I princip 
kan hela detta arbete ses som en utvärdering av de processer som påverkar 
kvalitetsarbetet på Segerström.  

4.2 Orsak – verkan - diagram 
Ett såkallat fiskbensdiagram användes i ett tidigt skede för att identifiera områden 
för vidare undersökning . Huvudproblemet, antal reklamationer, fungerade som 
utgångspunkt. Via 7M-metoden, se figur 4.1., synliggjordes en översiktlig bild av 
potentiella områden och orsaker att studera närmare. 
 

Figur 3.5. Paretodiagram.  
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Benen i diagrammet ovan användes som bakomliggande struktur till valet av 
fortsatta studier. Antal reklamationer symboliserade huvudet i diagrammet, vilket 
ledde till att en processkartläggning över reklamationshanteringen utgjorde en av 
de första undersökningarna i arbetet.  

4.3 Processkartläggning 
För att skapa en bild av hur reklamationshanteringsprocessen på Segerström ser ut 
gjordes en kartläggning över det nuvarande flödet. Genom samtal med olika 
representanter från verksamheten skapades en översiktlig karta över 
reklamationshanteringsprocessen. Först skapades den översiktliga kartan av 
reklamationshanteringsprocessen, sedan visades den översiktliga processbilden 
för ytterligare representanter inom verksamheten och fylldes då på med eventuell 
information. Då det visade sig att medarbetarna inom olika funktioner inom 
verksamheten hade olika syn på hur reklamationshanteringsprocessen såg ut, blev 
det nödvändigt att ändra processkartan ett antal gånger innan en slutgiltig karta 
kunde tas fram. Som grund för skapandet av processkartan låg öppna intervjuer.  

4.4 Intervjuer  

Ett antal intervjuer har genomförts under studiens gång. För att minimera risken 
att gå miste om information samt för att få en så objektiv bild som möjligt av 
verksamheten på Segerströms har olika typer av intervjuer genomförts. 
Representanter för olika avdelningar i organisationen har intervjuats. Efter samtal 
med de utvalda respondenterna har intervjuerna anpassats efter deras önskemål 
samt efter den aktuella situationen. Detta resulterade i att såväl gruppintervjuer 
som enskilda intervjuer ägt rum. Den första intervjun var en gruppintervju med ett 
antal operatörer. I denna intervju användes en intervjuguide (se bilaga 1). Valet att 
basera intervjun på en guide gjordes för att författaren ville ha möjlighet att ställa 
öppna frågor samt anpassa intervjun efter situationen, en inställning som 
genomsyrat alla intervjuer. Samma intervjuguide har även legat till grund för vissa 
av de enskilda intervjuerna med bland annat arbetsledare inom 
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Figur 4.1. Fiskbensdiagram över undersökningen. 
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produktionsavdelningen på företaget. Även tjänstemän inom organisationen samt 
representanter ur ledningen på företaget har intervjuats.  Genom att använda 
halvstrukturerade intervjuer upplevde författaren att intervjuerna kändes 
avslappnade och öppna. I samtliga intervjuer tillkom även information och 
diskussioner utanför den i förhand skapade intervjuguiden, även om denna 
fungerade som kärna. Fortlöpande under arbetets gång har dessutom ett stort antal 
spontana öppna intervjuer med anställda inom företaget skett. Syftet med de 
genomförda intervjuerna var bland annat att fånga upp attityder till kvalitets- och 
förbättringsarbetet i organisationen, kartlägga hur det faktiska arbetet ser ut, 
jämföra olika definitioner av begrepp som kund och kvalitet samt att fånga in 
förslag till förbättringar. De öppna intervjuerna visade sig under arbetets gång 
spela en avgörande roll i analysen av reliabiliteten i de uppgifter som stegvis 
framkommit i undersökningen. Intervjuer med olika respondenter ledde till att 
tidigare antaganden, i vissa fall, kunde förkastas. Här var även observationerna en 
viktig faktor. 
 
Genom att kontinuerligt ställa frågor som ifrågasatt intervjuernas validitet har 
författaren bland annat försökt undvika risken med att basera intervjuprocessen på 
otydliga frågor. Efter varje intervjutillfälle har en analys av respondentens svar 
gjorts för att se om det tycks finnas alltför stora skillnader i tolkningen av de 
ställda frågorna. På detta sätt har en jämförelse med andras svar på samma fråga 
kunnat ske.  

4.5 Observationer 

Då författaren har kombinerat examensarbetet med att arbeta som 
kvalitetsingenjör på Segerström så har både deltagande och icke deltagande 
observationer utgjort en mycket viktig del av datainsamlingen. Observationerna 
har till exempel utgjorts av deltagande i såväl formella som informella möten och 
samtal. Författaren har bland annat deltagit i så kallade fokusgrupper, möten med 
kunder, möten med underleverantörer samt ingått i kvalitetsteamet för att iaktta 
hur arbetet ser ut; något som bland annat inneburit att följa arbetet från det att en 
reklamation från en extern kund kommer in till det att felorsaken identifierats. 
Många observationer har även skett spontant inom verksamheten och resulterat i 
värdefull information. Författaren har försökt säkra ett objektivt förhållningssätt 
genom att hålla en viss distans till övriga deltagare under observationerna.  
 
Objektiviteten vid ett observationstillfälle är inte alltid lätt att säkerställa då 
observatören skall vara både deltagande samt hålla distans till den observerade 
gruppen (Bell, 1999).   

4.6 Dokumentation 

Både sekundär- och primärdata har samlats in. Datafiler har använts som grund 
för den statistik som sammanställts. Dokument om företagets produktionssystem, 
tidigare utförda utredningar samt uppgifter rörande företagets verksamhet under 
tidigare år är exempel på sekundära datafiler och dokument som använts. 
Uppgifter ur verksamhetens affärssystem Movex har också använts. Nödvändig 
primärdata samlades in via Segerströms interna databas, kallad 8D-AGDA. 
Genom att använda sökfunktionen i datasystemet kunde en första uppdelning ske 
med fokus på olika kategorier. En närmare beskrivning över hur det gick till ges i 
avsnitten om uppdelning och Paretodiagram nedan.  
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4.7 Uppdelning 

Uppdelning användes kontinuerligt under arbetet. Särskilt betydelsefullt var detta 
verktyg för bearbetningen av den statistik som samlades in via företagets databas, 
8D- AGDA. En första uppdelning skedde genom att söka på följande sätt: 

1) Antal reklamationer 2006-01-01 till och med 2007-03-31 
2) Antal reklamationer per feltyp  

a. Uppdelning svetsrelaterade feltyper  
b. Uppdelning pressrelaterade feltyper 
c. Uppdelning ytbehandling feltyper 
d. Uppdelning administrativa feltyper 
e. Uppdelning övriga feltyper 

3) Antal reklamationer per avdelning 
4) Antal reklamationer per artikel 
5) Antal reklamationer över tid 

a. Svets 
b. Press 
c. Administrativa 
d. Övrigt 

Alla data användes sedan för att skapa stapeldiagram och visualisera och 
synliggöra eventuella trender. Nästa steg var att använda Paretodiagram.   

4.8 Paretodiagram 
Eftersom de data som samlats in från företagets 8D-system var omfattande valde 
författaren, i samråd med handledaren på företaget, att använda Pareto- regeln för 
att avgöra vilka problem det skulle fokuseras på. I vissa fall skedde analysen i två 
steg. Först gjordes ett första urval via 80/20-regeln. Sedan användes de så kallade 
”vital few” för att göra ännu en Pareto- analys och få ut de 20 % som stod för 80 
% av reklamationerna i denna grupp. 

Användandet av uppdelning samt Pareto-regeln hjälpte författaren att ta sig vidare 
i undersökningen och ledde till att kompletterande kvalitativa undersökningar 
genomfördes för att hitta bakomliggande orsaker.  

4.9 Benchmarking 
För att sätta kvalitetsarbetet på Segerström i förhållande till hur andra 
organisationer arbetar med kvalitet och förbättringar tillfrågades 
kvalitetskontakterna från två av verksamhetens kunder, Scania och Saab om de 
var intresserade av att fungera som benchmarkföretag i denna studie. Att dessa två 
företag valdes berodde på att de har väl etablerade kvalitets- och 
förbättringssystem. Informationen om benchmark företagen inhämtades via öppna 

Figur 4.2. Pareto- analys i två steg. 
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intervjuer samt genom studerande av sekundärdata från respektive företags 
dokumentation över produktionssystem och kvalitetsarbete. Informationen från 
benchmarkföretagen har fortlöpande under arbetets gång inspirerat till att olika 
områden studerats; så som roller och problemlösning. Den har också bidragit till 
utformningen av de förslag på förändringar av Segerströms kvalitetsarbete som 
tagits fram.  

4.10  Litteraturstudie 
Under arbetsprocessen har litteratur fortlöpande studerats för att bland annat ta del 
av redan befintliga teorier, erfarenheter från tidigare genomförda projekt och 
utredningar samt aktuella artiklar. Merparten av litteraturen har hittats via 
Mälardalens högskolas bibliotek. Litteratur från tidigare lästa kurser har också 
använts. Genom att studera referenser i intressant litteratur har ytterligare 
informationskällor inom ämnet hittats.  
 
Andra inspirationskällor har hittats via Internet; då i synnerhet genom att söka på 
www.scirus.se, Mälardalens högskolas elektroniska bibliotek E- library samt 
Google. Att  söka i arkiv på www.businessweek.com, www.kvalitetsmagasinet.se 
och www.nyteknik.se har bidragit med artiklar inom ämnet. De ord och begrepp 
som har använts för att hitta information har främst varit: TQM, 
kvalitetskostnader, quality, lean production, avvikelse, reklamationer, kvalitet 
samt kvalitetsverktyg.      
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Figur 5.1. Diagram samt tabell över  PPM och  antal externa reklamationer mot Segerström 
under de senaste sex åren. 

PPM per mån

0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000

m
a
r-
0
1

s
e
p
-0
1

m
a
r-
0
2

s
e
p
-0
2

m
a
rs
-

s
e
p
-0
3

m
a
r-
0
4

s
e
p
-0
4

m
a
r-
0
5

s
e
p
-0
5

m
a
r-
0
6

s
e
p
-0
6

ppm

6 mån medel

Reklamationer per månad

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

m
ar
-0
1

ju
l-
0
1

n
o
v-
01

m
ar
-0
2

ju
l-
0
2

n
o
v-
02

m
a
rs
-0
3

ju
l-
0
3

n
o
v-
03

m
ar
-0
4

ju
l-
0
4

n
o
v-
04

m
ar
-0
5

ju
l-
0
5

n
o
v-
05

m
ar
-0
6

ju
l-
0
6

n
o
v-
06

5 Redovisning av resultat 
I avsnittet nedan presenteras några av de resultat som hittats i denna studie och 
som legat till grund för analysen. Då den kvantitativt insamlade informationen 
endast gav en indikation, men ej ledde till någon förklaring av de problem som 
stått i fokus så genomfördes kompletterande kvalitativa undersökningar. För att ge 
en så korrekt helhetsbild som möjligt kommer delar av resultatet från de 
kvalitativa studierna att integreras med resultatet av de kvantitativa studierna. 
Vissa delar av resultaten från de kvalitativa studierna har dock valts att, på ett mer 
indirekt sätt, vävas in i analysdelen.  

5.1 Trender och utveckling över tid 

För att, ur ett helikopterperspektiv, försöka identifiera eventuella trender och 
bakomliggande orsaker till antalet reklamationer studerades inledningsvis 
sekundär statistik med data över PPM (Parts Per Million) och antal reklamationer 
under perioden 2004-2007. Tydliga toppar kunde urskiljas under perioder då 
verksamheten genomfört stora flyttar eller omorganiseringar.  

 

Målen för 2006 var 100 ppm samt 150 reklamationer. Utfallet blev 255 
reklamationer samt 276 ppm för 12 månader (se figur 5.1). Verksamhetens PPM 
tycks ha minskat medan antalet reklamationer varit relativt konstant under de 
senaste åren.  För att gå vidare och försöka ringa in orsaker bakom varför antalet 

Mån Antal lev. Antal fel / 
Månad 

Antal fel 
Totalt 

PPM PPM rull. 
12 mån 

MÅL Rekl. / 
mån 

Antal 
Rekl. 

Varav 
Adm. 

2001 9070548 1998 19977  2202  15 148 14 
2002 11423182 2934 35206  3082  26 318 15 

2003 11059839 1635 19616  1774  21 250 13 
2004 11813481 1209 14506  1228  57 689 103 

2005 12136987 255 3056  252  31 370 53 

2006 8991878 207 2479   276   21 255 75 
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reklamationer ej minskat genomfördes insamling samt uppdelning av kvantitativa 
data över reklamationer och feltyper.  

5.2 Uppdelning och Paretodiagram 

För att undersöka om vissa källor haft större påverkan på antalet reklamationer än 
andra tillämpades stratifiering samt Paretoregeln. Genom att på detta sätt bearbeta 
såväl sekundär som primärdata kunde vissa enheter urskiljas som mer frekventa 
än andra. Bland annat gjordes en studie av vilka feltyper som är vanligast samt 
vilka avdelningar och artiklar som orsakat flest reklamationer. Resultatet från de 
kvantitativa studierna kompletterades sedan med hjälp av intervjuer samt 
observationer. Det slutliga resultatet redovisas nedan.  

5.3 Feltyper 
För att ringa in de vanligaste feltyperna för verksamheten överlag delades, baserat 
på företagets reklamationssystem, feltyperna upp i ett antal kategorier: svets, 
press, montering, hanteringsskada, administrativa, ytbehandling, övrigt. Det 
visade sig att svetsfel, administrativa fel samt pressfel var de oftast förekommande 
feltyperna. 
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Figur 5.2 Diagram över feltyper 
 
En vidare analys av de vanligaste feltyperna inom varje klass samt olika feltypers 
utveckling över tid gjordes även. Resultaten från de undersökningarna har använts 
i ett mer indirekt syfte under arbetets gång. Därför har författaren valt att ej gå 
närmare in på dem i detta avsnitt.  

5.4 Reklamationer per artikel 
För att vidga möjligheten att finna ytterligare mönster samlades data om antal 
reklamationer per artikel in. Med hjälp av ett Paretodiagram kunde ett antal 
artiklar urskiljas som de som orsakat flest reklamationer (se figur 5.3).  
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Pareto-antal reklamation per artikel
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Figur 5.3. Pareto över reklamationer per artikel. 
 
Genom att studera Pareto- diagrammet ovan kunde slutsatsen dras att de tre 
artiklar som orsakat flest reklamationer under perioden 2006-01-01 till och med 
2007-03-31 var:  

• Frame work LHD 1481648 
• Crossmember assy LHD 1733040 
• P28 Tvär balk LHD US 30722822 
 

Dessa artiklar tillhör några av verksamhetens mest komplexa (se bilaga 2). 
Crossmember, rattbalk till Scania lastbilar, samt P28 Tvärbalk, rattbalk till Volvo 
personbilar, har båda många ingående detaljer. Reklamationer på Frame work har, 
efter att en säkring av placering av svetsmuttrar, genomförts endast orsakat ett 
fåtal reklamationer. Denna artikel kommer således inte att analyseras vidare. P28 
Tvärbalk kommer i fortsättningen kallas Volvobalk då denna tillverkas i flera 
varianter med olika artikelnummer. Crossmember kommer att kallas Scaniabalk 
då den tillverkas i både höger och vänster utförande.  



 55 
 

5.5 Reklamationer per avdelning och feltyp 

Det Pareotodigram som togs fram baserat på antal reklamationer per avdelningen 
såg ut på följande sätt. 
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5.4. Pareto över orsakande avdelning 
 
De avdelningar som stod som ansvariga för majoriteten av de externa 
reklamationerna under perioden 2006-01-01 till och med 2007-03-31 var Inköp, 
Svets2 samt Svets1 (se figur 5.4. samt tabell 1). 
 
 
Avdelning Antal Procent 
Inköp 96 22,43% 
1222 Svets2 69 16,12% 
1221 Svets1 41 9,58% 
1211 Hydraul 33 7,71% 
1213 Mekaniska 30 7,01% 
Tabell 1. Reklamationer per avdelning. 
 
Utifrån de tre avdelningar som stått för flest reklamationer undersöktes sedan 
vilka feltyper som var de vanligast förekommande (se bilaga 3). 

5.5.1 Inköp 
Inköp var den avdelning som orsakat flest reklamationer. I datasystemet 
representerar inköpsavdelningen främst reklamationer kopplade till 
underleverantörer (se bilaga 3). Ytbehandling stod för en stor del av antalet 
reklamationer, 35 av totalt 96 stycken. Eftersom en investering gjorts i ett eget 
måleri, med produktionsstart i september 2007, kommer ingen djupare 
undersökning av denna stapel att göras. Fokus ligger istället på den feltyp, felaktig 
märkning, som representerar den näst största reklamationsposten inom inköp. 
Dessa fel ingår i kategorin administrativa fel.   

5.5.2 Administrativa 
Vid den kvantitativa analysen av fel- typer visade det sig att näst efter svetsfel var 
olika typer av administrativa fel vanligast (se figur 5.2). Felmärkning är ett 
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återkommande fel. Ofta handlar felet om att det står ett artikelnummer på flaggan, 
medan pallen innehåller ett annat. Att det står fel antal på flaggan jämfört med vad 
som finns i pallen, eller vad kunden efterfrågat, är också en vanligt. Denna feltyp 
kan uppstå i flera steg i processen. Enligt operatörer på olika avdelningar skrivs 
ibland ett stort antal flaggor ut, via orden, på samma gång. Fel flagga riskerar då 
att hamna på fel pall. Även de reklamationer som har sin grund i att artiklar 
levereras till kund innan de är kompletta tros kunna härledas till att flaggorna sätts 
på innan artiklarna är klara. Truckföraren utgår från att en pall med flagga 
innehåller färdigt gods och kör därför denna till utbanan. Det finns idag dessutom 
få markerade lagerplatser inom Segerström. Detta gäller såväl pallplatser av 
ofärdigt respektive färdigt gods på avdelningarna som ute i lagertälten. Detta 
anses av de interna truckförarna öka risken för fel.  
 
De många led som en artikel idag packas och transporteras innan den når kund ses 
inom verksamheten som en faktor som ökar risken för att fel artiklar eller att fel 
antal artiklar levereras. Till följd av detta har extra tempon lagts till för vissa 
artiklar, där de räknas en extra gång. Dessa tempon har initierats för att få ner 
antalet externa reklamationer på grund av att fel antal levererats till kund. Enligt 
medarbetare på godsmottagningen, planeringen samt expeditionen är det relativt 
vanligt att fel antal artiklar levereras. Det tajta schema som ofta gäller för in- och 
utleveranser tros öka risken för att misstag kan ske och att avvikelser inte 
upptäcks. Vid analys av vilka artiklar som stått för flest administrativa 
reklamationer visade det sig att dessa kunde knytas till artiklar som målas hos ett 
av de externa målerierna. 
 
Utöver felmärkta pallar händer det att artiklar även saknar etikett eller har en 
etikett med fel artikelnummer. Detta tros bero på att etiketteringen sker manuellt.  

5.5.3 Hantering 
Många av de reklamationer som gäller hanteringsskador har även de härletts till 
underleverantörer. De många led som en artikel idag transporteras innan de når 
kund ses som en faktor som ökar risken för hanteringsskador. Enligt truckförare 
och operatörer har mycket fokus vad gäller identifieringen av orsaken till 
hanteringsskador tidigare legat på hur truckarna körs. De menar dock att ett stort 
problem är att många racks, det vill säga de ställningar som vissa artiklar 
transporteras i, är utslitna. Detta gäller främst racks för en av de artiklar som stått 
för flest reklamationer, volvobalken. Att racksens stabilitet är bristfällig bekräftas 
via observationer samt via samtal med måleri och kund. När racks faller isär 
skadas både de balkar som finns i rackset och de balkar som eventuellt står under 
det fallande rackset.  
 
I samband med en analys av hanteringsskador genomförde några av truckförarna 
på Segerström olika typer av test. De upptäckte då att en del av de 
hanteringsskador som inte kunde härledas till att racks rasat tycktes orsakade av 
att racks lastas på varandra från kortsidan. Om stolparna på racksen då missar när 
de staplas på varandra landar det övre rackset på artiklarna och skapar olika typer 
av skador. Detta är en känd risk enligt truckförarna på Segerström. Kunskap om 
hur racksen bör hanteras har dock inte förts vidare till måleriets truckförare och 
det råder en ovisshet över hur artiklar hanteras hos underleverantörer. Det finns 
heller inga dokumenterade rutiner eller instruktioner för trucktrafiken. Då många 
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5.5 Svetsrobotar, Segerström. 

hanteringsskadade detaljer upptäcks internt och inte hinner gå till kund anses 
mörkertalet över hur många artiklar som hanteringsskadas vara stort. Flera 
operatörer på svetsavdelningen menar att de rättar till hanteringsskadade ingående 
artiklar varje dag. Fallhöjden från pressarna ner i pall, samt antalet artiklar per pall 
anses kunna vara bidragande faktorer till skadorna. 

5.5.4 Svets 
I den kvantitativa analysen konstaterades att svetsavdelningen, näst efter inköp, 
stått för flest av de externa reklamationerna. Studien visade också att de vanligaste 
feltyperna var svetsrelaterade. För att kunna gå vidare i analysen av 
grundorsakerna till detta resultat gjordes en uppdelning i de feltyper som orsakat 
flest reklamationer per avdelning . De vanligaste feltyperna på svetsavdelningen 
var detalj felplacerad, svets ofullständig/felaktig och måttfel (se bilaga 3). Även 
för de artiklar som ringades in som de som stått för flest reklamationer var 
svetsrelaterade fel vanligast förekommande. Svetsavdelningarna är sista operation 
för många av de mer komplexa produkterna på företaget. Enligt personalen på 
svetsavdelningen är variationen på många av de ingående artiklarna i olika 
detaljer stor. Detta upplevs som problematiskt då det bland annat innebär att 
artiklarna inte alltid passar i svetsfixturerna. Några av konsekvenserna uppges 
vara att operatörerna ibland tvingas slå fast artiklar i svetsfixturer, att svetsroboten 
missar svetsar, att givare inte känner av detaljer, att inställningar i maskiner 
ändras ”fram och tillbaka” samt att en utökad justersvetsning måste ske.  
 
Den utrustning som finns på svetsavdelningarna består 
främst av svetsrobotar samt stationer för 
justersvetsning. Vid utredning av reklamationer under 
studiens gång har det konstaterats att det saknas 
inbyggda säkringar av tillverkningsprocessen i en del 
av verksamhetens maskiner och utrustning. Exempel på 
detta är att en del givare i svetsfixturerna endast känner 
av att ingående artiklar sitter i fixturen, de känner ej av 
lägesriktighet. Många gånger räcker det, enligt kunnig 
personal att flytta de redan existerande givarna. Det är 
också i många fixturer möjligt att sätta ingående artiklar fel. En annan faktor som 
tas upp som problematisk är att många svetsfixturer är väldigt trånga och fulla 
med givare och sladdar, vilket i vissa fall gör det svårt att bygga om fixturen i 
efterhand och också ökar risken för maskinstopp. Enligt medarbetare inom 
verksamheten är det, vid maskinstopp, svårt att identifiera vart i fixturen som 
problemet finns. Idag står, enligt ansvarig personal, en del av svetscellerna stilla i 
cirka 90 minuter per skift. 
 
Bristen på förebyggande underhåll ses som en avgörande faktor till svetsrelaterade 
problem. Underhållet på svetsavdelningen har, enligt arbetsledaren, inte fungerat 
tillfredställande på över 6 år. Han menar att det i grunden är en resursfråga: ”En 
underhållsavdelning innebär på kortsikt bara kostnader. Det gäller att kunna se 

de långsiktiga vinsterna med ett fungerande förebyggande underhåll”. Personalen 
på underhållsavdelningen menar dock att det är svårt för dem att ”få komma in i 
maskinerna”. Arbetsledaren på svetsavdelningen är medveten om denna 
problematik men menar att huvudfokus ligger på att producera och att maskinerna 
måste gå hela veckorna för att kunna leverera i tid. Flera reklamationer som 
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kommer in under denna studies gång visar sig vara orsakade av redan kända 
slitage av utrustning.  En medarbetare säger till exempel, i samband med en 
reklamation: ”Jag undrade just när vi skulle få en reklamation på det. Den 
fixturen har varit utsliten länge.” 
Att artiklar med olika typer av avvikelser ej upptäcks tros av medarbetarna bland 
annat kunna bero på att tidigare rutiner för kontroll av första och sista bit inte 
alltid följs. Under denna studie hittas till exempel en första bit från ett år tillbaka, 
denna artikel har dessutom genomgått en del förändringar under det senaste året. 
Inte heller städrutiner signeras alltid. Många av de aktiviteter som finns med i 
dokumentet över städrutiner tycks dock vid vissa arbetsstationer genomföras. 
 
Att rutiner inte följs och heller inte alltid finns dokumenterade anses dessutom 
påverka möjligheten att lära upp nyanställda eller inhyrd personal. Det finns, 
enligt uppgift, ingen dokumenterad rutin för det ”faddersystem” som utbildning 
av operatörer skall utgå ifrån. Enligt operatörer, förstemän och arbetsledare finns 
inte heller alltid tid att lära upp nyanställda. Då arbetsledaren på svetsavdelningen, 
under perioder, hyr in en stor del av sin personal anses risken för att misstag sker 
öka. Denna personals kännedom om utrustning och artiklar kan vara bristfällig. 
Vidare belyser arbetsledaren och förstemännen på avdelningen att de i dagsläget 
varken har tid eller resurser att avsätta för att arbeta med intern kvalitet, 
förebyggande arbete eller förbättringsarbete. Det finns heller inte resurser att sätta 
på uppföljning av till exempel kontroll- och mätresultat.  

5.5.5 Press 
På pressavdelningen är det ingen specifik feltyp som utmärker sig som 
dominerande i orsakandet av reklamationer. De vanligast förekommande 
feltyperna är sprickor, detalj skadad, hål saknas och 
grader (se bilaga 3). Arbetsledare och förstemän på 
pressavdelningen pekar på att kvalitén på det material 
som köps in varierar. Variationen innebär att 
inställningar i maskiner måste ändras för att undvika 
att till exempel sprickor bildas. Variationen på inköpt 
material tros även få konsekvenser i senare led i 
produktionen, då de pressade artiklarnas mått kan 
variera. Vissa av de reklamationer som kommer in 
under denna studies gång visar sig även bero på att 
verktyget inte är tillverkat på ett sätt som säkrar processen. Enligt flera 
medarbetare på pressavdelningen är vissa verktyg i princip omöjliga att producera 
felfria artiklar i.  
 
Vissa reklamationer orsakas också av att man, till följd av maskinstopp, tvingas 
arbeta utanför den ordinarie processen. Enligt ansvarig medarbetare för underhåll 
och reparationer av verktyg beror dessa stopp ofta på att förebyggande service ej 
genomförts. Enligt arbetsledaren på pressavdelningen saknas det idag ett 
förebyggande underhåll. Den del av underhållet som, enligt arbetsledaren för 
pressavdelningen, fungerar är den såkallade säkerhetsöversynen. Denna översyn 
genomförs av en externfirma efter att hydraulpressarna körts ett visst antal 
timmar. Att städrutiner samt rutiner för rengöring av utrustning inte följs tros även 
det påverka risken för haverier. Som exempel kan nämnas att senaste registrerade 
rengöringen av en av maskinerna, under maj 2007, var vecka 44 år 2006. Rutiner 

Figur 5.6. Presshall på Segerström, 
Eskilstuna. 
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för testning av artiklar i fixtur samt kontroll av första och sista bit följs inte alltid 
heller. Förstemännen pekar dock på att det saknas eller ej finns uppdaterade 
rutiner och instruktioner till många av operationerna på pressavdelningen. Detta 
tros leda till att felaktiga artiklar kan tillverkas. Vid vissa operationer inom 
verksamheten vet medarbetarna att om de följer de gamla kontrollinstruktionerna 
uppstår problem. Vid en deltagande observation där en orsaksanalys skall 
genomföras efter att ett fel upptäckts säger en försteman: ”Vi vet att det här 
problemet kan uppstå, men vi måste gå efter de instruktioner vi har och bitarna är 

okej enligt vår kontrollinstruktion”.    

 
Till rörbockningen, där bland annat rör till Volvobalken bockas och klipps, saknas 
helt instruktioner. Enligt medarbetare uppstår dessutom ofta problem i samband 
med att utrustning flyttas. Flera av reklamationerna kopplade till Volvobalken tros 
kunna ha sitt ursprung i att utrustning flyttats. Vidare belyses även det faktum att 
de fixturer som finns för att säkra rörens riktighet ej är tillförlitliga.  

5.5.6 Montering 
Monteringsavdelningen på Segerström orsakar få externa reklamationer (se bilaga 
3). En bakomliggande faktor till de reklamationer som kopplas till avdelningen 
tros, enligt arbetsledare och operatörer, vara det faktum att det helt saknas arbets- 
och kontrollinstruktioner för vissa artiklar. De menar att risken för fel är stor då en 
nyanställd inte har någonting att gå efter. Även de erfarna operatörer som arbetat 
på avdelningen en längre tid beskriver att de, när de hoppar in och gör varandras 
jobb, måste fråga varandra om vissa moment. Medarbetarna beskriver också att 
det är svårt att hinna med att lära upp nyanställda. Då monteringsavdelningen i 
många fall är sista station innan artiklarna skall levereras till kund är tempot ofta 
högt. När slutkontroll sätts in hamnar den många gånger på 
monteringsavdelningen. Det extra tempot ökar, enligt operatörerna, risken för 
reklamationer eftersom de ordinarie rutinerna bryts. Den vanligaste feltypen, att 
detalj saknas, tros orsakas av detta. Under denna studies gång inkom flera 
reklamationer, på grund av saknad detalj, i samband med att en efterkontroll hade 
sats in.    
 
En annan faktor som tas upp är att medarbetarna på monteringsavdelningen har en 
känsla av att ständigt flyttas runt; något som de menar sänker motivationen. Flera 
av operatörerna beskriver att den oordning och stress som en flytt ofta innebär 
ökar risken för att fel begås.  

5.6 Kvalitetsarbetet 
Utöver kvalitetschefen är det i huvudsak två medarbetare, inom Segerströms 
verksamhet i Eskilstuna, som driver det dagliga kvalitetsarbetet. Ytterligare två 
personer arbetar med kvalitetsfrågor relaterade till fabriken i Estland. Då de två 
verksamheterna är mer eller mindre integrerade med varandra har även deras syn 
på kvalitetsarbetet tagits med.  
 
Det finns dokument inom Segerströms verksamhet som beskriver principer för 
kvalitetsledning, rollfördelning för internt kvalitetsarbete, reklamationshantering, 
kvalitetspolicy, städrutiner och arbetsrutiner. Många av dessa dokument är dock ej 
förankrade i verksamheten. Att det saknas tydliga rutiner för områden som 
reklamationshantering, problemlösning, orsaksanalyser, kontroller, uppföljning, 
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mätning med mera ses som en faktor som i allra högsta grad påverkar 
kvalitetsarbetet och i slutändan antalet reklamationer. Medarbetare på kvalitets- 
och produktionsavdelningarna menar att dessa faktorer bland annat leder till att 
samma fel återkommer eftersom grundorsaken till en avvikelse inte alltid hittas. 
Vidare pekar medarbetarna på att i de fall grundorsaker hittas är det inte alltid som 
åtgärder kan genomföras. Det finns heller inga etablerade kommunikationskanaler 
mellan avdelningarna. Något som, av medarbetare på olika avdelningar, tros 
påverka möjligheten att hitta den verkliga grundorsaken till problem. 
 
Det finns idag inte några tydliga roller för vem som är ansvarig för det interna 
kvalitetsarbetet. När en reklamation kommit in och knutits till en avdelning finns 
det ingen inom produktionen som driver arbetet vidare. Medarbetarna på 
kvalitetsavdelningen menar att konsekvensen av avsaknaden av uttalade 
kvalitetsansvariga inom produktionen blir att majoriteten av deras tid i dagsläget 
läggs på att ”släcka bränder”. Även medarbetare på underhålls- och 
produktionsavdelningen säger att deras tid går åt till att agera på akuta ärenden.  
Flera operatörer uttrycker att de inte vet vem de ska vända sig till när de hittar ett 
fel eller upptäcker en potentiell förbättring. Idag skrotas, enligt uppgift, många av 
de felaktiga artiklarna. Enligt operatörer, förstemän och arbetsledare återkommer 
ofta många interna feltyper i olika steg.    
 
I samband med en reklamation efterfrågas av kund också ofta en uppdatering av 
FMEA (Failure Mode Effect Analysis), styrplaner samt processflödesscheman. 
Dessa dokument skapas på Segerström vid införandet av en ny produkt, men 
används ej i det dagliga kvalitetsarbetet. Ansvarig för skapandet av en FMEA är 
en produktionstekniker. När dokumenten är färdiga uppdateras de sällan, då det 
idag inte finns en uttalat ansvarig för detta.  

5.7 Processkartläggning över reklamationshanteringen 
Nedan följer en redogörelse för hur reklamationshanteringen på Segerström går 
till. Då denna process har ändrats något under studiens gång skall det förtydligas 
att redogörelsen avser tiden före eventuella förändringar. 
1) En reklamation från kund skickas via e-post, endera till den av 
kvalitetsavdelningen delade e-postboxen, kallad Complaint, eller till e-postboxen 
hos någon av de personer som brukar hantera kvalitetsfrågor i den direkta 
kontakten med kund.  
 
2) Den externa reklamationen registreras i en intern databas, kallad 8D. I samband 
med registreringen skickas, via e- post, informationen vidare till utvald personal. 
Informationen skickas även till representanter ur ledningen för Segerström. 
 
3.a.) Ett första svar skickas direkt från kvalitetsavdelningen via kundens 
datasystem eller via e-mail till kvalitetsansvarig hos kund. Detta svar brukar 
innehålla information om att kontroll av lager påbörjats samt ansvarig personal 
kontaktats.  
 
3.b.) Representanter från kvalitetsavdelningen startar en eventuell kontroll av 
artiklar i lager. Detta kan inkludera kontroll av lager internt i Eskilstuna, kontroll 
av lager i verksamheten i Tallinn och/eller kontroll av lager hos underleverantörer. 
I vissa fall anses även kontroll av lager hos kund nödvändig. Denna kontroll sker 
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oftast via en extern kontrollfirma som hyrs in. Anses felet mycket allvarligt eller 
om samma feltyp återkommit kan kund begära att samtliga artiklar som levereras 
till dem skall kontrolleras under en tid framöver.  
 
4.) Beroende på om reklamationen avser en intern eller en extern kvalitetsbrist, 
det vill säga att den anses ha uppstått hos underleverantör eller kund, sker olika 
aktiviteter för att kunna skicka uppgifter om grundorsak samt långsiktig lösning 
till kund. Samtliga aktiviteter initieras dock av kvalitetsavdelningen.  
Anses reklamationen vara orsakad internt kontaktar kvalitetsavdelningen oftast 
arbetsledare, eller förstemän i produktion. Representanter från 
kvalitetsavdelningen går oftast ner till den arbetsstation där artikeln producerats 
för att analysera orsaken till det uppkomna problemet.  
 
5.) När en tillfredställande förklaring till orsak samt förslag på lösning tagits fram 
skickas information via kundens elektroniska system eller via e-post till kundens 
kvalitetsavdelning.  
 
6.) Kvalitetsavdelningen samlar, om kunden kräver detta, in kontrollresultat och 
skickar dessa till kvalitetskontakten hos kunden. 
 
7.) Om tid finns så driver samt följer kvalitetsavdelningen upp att nödvändiga 
åtgärder satts in.  
 
8.) Verifikation av långsiktig lösning skickas till kund. 
 
Enligt uppgift har många svar till kund tidigare tagits fram utan någon djupare 
förankring inom verksamheten. De långsiktiga lösningarna implementeras inte 
alltid.  

 
Figur 5.7. Reklamationshanteringsprocessen 
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5.8 Produktionsflöde 

Produktionsflödet anses av medarbetare inom verksamheten påverka 
kvalitetsarbetet på flera sätt. Enligt många av medarbetarna på Segerström är 
produktionstrycket periodvis högt och flödet ojämnt. Även storleken på 
mellanlager och färdiglager uppges variera inom verksamheten. En medarbetare 
säger: ”Det är kvantitet och inte kvalitet som gäller”! Då fokus, enligt 
arbetsledare och operatörer, ligger på att producera hinns aktiviteter som 
upplärningen av nyanställda, kontroller och underhåll inte alltid med. En operatör 
som ansvarar för en kamera för kontroll av bland annat svetsmuttrar, ett så kallat 
Vision- system, beskriver hur det ojämna flödet leder till att bara en bråkdel av 
detaljerna hinner kontrolleras i Vision- systemet. Mellan de intensiva perioderna 
står systemet stilla.  
 
En anledning till att artiklar periodvis överproduceras anses, av personal på 
svetsavdelningen, vara att en säkerhetsbuffert behövs för att säkra att det ej blir 
materialbrist längre fram. Ibland körs flera ordrar av en artikel klart eftersom 
fixturbyte tar tid. På pressavdelningen påverkas hur stor kvantitet som tillverkas 
bland annat av hur lång ställtiden är. Pressavdelningens produktion påverkas även 
av vilken coil, rulle av material, de använder. Användandet av en coil avbryts 
helst inte innan allt material använts.  
 
Den största orsaken till det ojämna flödet tros dock komma sig av att flödet från 
vissa av målerierna är ojämnt, något som påverkar operationerna efter lack. 
Trycket mellan att artiklarna anländer från målerierna och att de skall levereras till 
kund är ofta högt. En anledning till detta tryck tros vara att få färdiglackade 
artiklar lagras. Lagret av icke lackade artiklar ute hos målerierna och internt är, 
enligt leverensansvarigpersonal, däremot ofta stort. Den ojämna nivån på lager 
tros av många inom Segerström påverka det faktum att trots att artiklar i lager 
kontrolleras, i samband med en avvikelse, dyker det ibland ändå upp artiklar med 
den feltyp som kontrollerats. Segerström arbetar utifrån FIFU (Först In Först Ut). 
Då en etikett med datum sätts på artikeln först efter att den målats finns alltså en 
risk att artikeln varit lagrad under en längre period och att det egentliga 
tillverknings datumet inte stämmer med datum för leverens. En annan faktor som 
tros påverka spårbarheten av artiklars tillverkning är att många artiklar levereras i 
racks. Enligt ansvarig arbetsledare, är det svårt att tillämpa FIFU eftersom racks 
staplas på varandra och de äldsta artiklarna således hamnar längst in och är svåra 
att komma åt. 
Genom intervjuer med operatörer och arbetsledare på olika avdelningar i 
verksamheten blir det också tydligt att ansvaret för aktiviteter som 
orderframtagning och materialbeställningar ser olika ut inom verksamheten. 
Avsaknaden av ett enhetligt system tros av vissa påverka flödet. En arbetsledare 
säger: ”Det saknas en röd tråd”.   

5.9 SAPS 
Under våren 2007 har en nysatsning på Segerströms produktionssystem SAPS 
(Segerström Automotive Production System) inletts. Inspirationen till SAPS 
kommer ursprungligen från Toyotas produktionssystem TPS samt Scanias 
produktionssystem, med utgångspunkt inom filosofier som ”lean production” och 
”Total Quality Management” (TQM), (se avsnitt 2.3). Redan under 2002 tog en 
medarbetare på Segerström, tillsammans med en konsultfirma, fram en folder som 
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i stort beskriver filosofin bakom SAPS. Det första försöket att implementera 
SAPS rann dock ut i sanden. Efter påtryckningar från kunder samt lönsamhetskrav 
togs arbetet med SAPS, under våren 2004, upp igen. Den tidigare foldern bröts 
ner till mer konkreta åtgärder i form av en punktlista. Denna punktlista 
utvecklades vidare till en certifieringsmall med tre steg som var beräknade att ta 
tre år.  Vid nystarten av SAPS under maj 2007 presenterades hur det ”nya SAPS” 
skall fungera. Arbetet skall ske i så kallade SAPS- team och skall baseras på 
tidigare framtagna verktyg och mallar (appendix 1).  
 

 
 
Enligt SAPS- manualen (2003) är kärnan i SAPS att företaget genom att definiera 
ett antal grundregler skall skapa en bra och produktiv arbetsmiljö där all 
kompetens tas tillvara och där effektiviteten maximeras genom ständiga 
förbättringar. SAPS bygger på sju grundprinciper, som symboliseras av olika 
delar i ett hus;  

• Medarbetaren i centrum 
• Standardiserat arbetssätt 
• Förebyggande underhåll 
• Visualisering 
• Rätt från mig 
• Förbrukningsstyrd produktion 
• Ständiga förbättringar 

SAPS  
Filosofier 

Figur 5.8 Filosofier inom SAPS. 
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Figur 5.9 SAPS- huset. (Från företagets SAPS- material 2007). 
 
Arbetet med grundprinciperna inom SAPS innehåller följande tre steg: 

o Skapa normalläge genom att ordna arbetsplatsen och få en bra 
processuppföljning i produktionen. För att skapa en optimal 
utgångspunkt skall fokus i ett första skede ligga på att skapa ordning och 
reda samt en bättre arbetsmiljö. Detta grundläggande steg kan jämföras 
med visualisering, rätt från mig samt medarbetaren i centrum i SAPS - 
huset.  

 
o Ordna utrustningen, reducera systematiska fel och skapa ett 

standardiserat arbetssätt.  I steg två är det huvudsakliga målet att ordna 
utrustning samt att reducera systematiska fel. Förebyggande underhåll 
samt standardiserat arbetssätt är de delar i SAPS- huset som representeras 
av detta steg. Det gemensamma syftet i steg ett och två är att skapa en 
bättre arbetsmiljö; genom till exempel ett jämnare flöde.  

 
o Ordna processen och fastställ processeffektivitet. I det slutgiltiga steget 

tillämpas statistiska metoder. Genom uppföljningsarbete stabiliseras 
processen och ett läge med kontroll på att allt fungerar optimalt skapas. 

 
Även om de tre stegen i den nya satsningen på SAPS inte längre behöver ske i en 
kronologisk ordning utan kan integreras med varandra så utgörs basnivån 
fortfarande av att skapa ett normalläge genom att ordna arbetsplatsen och få en bra 
processuppföljning i produktionen. Detta skall nås genom: 

1. Ordning och reda 
2. Visualisering  
3. Medarbetaren i centrum 
4. Ständiga förbättringar 

 
I SAPS- materialet finns även en prioriteringslista som skall följas i det dagliga 
arbetet. Listan togs fram för att belysa vikten av att sätta medarbetaren i centrum, 
vilket anses vara en förutsättning för att ha en bra kvalitet, produktivitet och 
ekonomi. Ordningen på prioriteringarna är som följer: 

• Säkerhet och Miljö 
• Kvalitet 
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Figur 5.10 SAPS- tavla. 

• Leveranssäkerhet 
• Ekonomi 

Vidare skall fokus i det dagliga arbetet vara att eliminera 
slöserier. SAPS- arbetet skall, som sagt, ske i så kallade 
SAPS- team. Arbetet skall visualiseras på SAPS- tavlor. I 
det nya arbetet understryks dessutom vikten av interna 
kundrelationer. Alla på Segerström skall ses som kunder 
till varandra. Generellt ligger, som sagt, den tidigare SAPS- 
handboken med tillhörande verktyg som grund även för 
nystarten av SAPS (appendix 1). 

5.9.1 Tidigare försök 
Många av medarbetarna inom Segerström tar upp SAPS under intervjuerna. ”Om 
SAPS genomfördes på rätt sätt så skulle resultat bli bra kvalitet.” Trots denna syn 
på SAPS har tidigare försök att implementera systemet stagnerat. Tid är ett av de 
hinder som pekas ut som det svåraste att övervinna i förbättringsarbetet. Många av 
medarbetarna säger sig inte veta hur de ska hinna med ”extra aktiviteter” kopplade 
till SAPS. De ifrågasätter även om den nya satsningen på SAPS kommer att skilja 
sig tillräckligt mycket från de tidigare genomförda för att det skall fungera i 
längden. ”Det är mycket inom den här verksamheten som rinner ut i sanden…”.  
Vidare pekar de på att till exempel metoder, reklamationssvar och förändringar 
inom både kvalitets- och förbättringsarbetet tidigare många gånger genomförts av 
”kontoret” utan att först kommunicera med dem ”på golvet”. ”Vi har ju ganska 
bra koll på vad som funkar. Men om ingen frågar oss vad vi tycker så spelar det 

ju ingen roll…”. Några av orsakerna till att arbetet med SAPS tidigare har stannat 
av tros även ha varit att: 

• Medarbetare i produktionen uppmanades att arbeta efter den framtagna 
folderns regler, men instruktionerna om hur detta arbete skulle gå till var 
bristfälliga. 

• Materialet var svårhanterligt. 
• Sanktioner från den dåvarande ledningen var otillräckliga. 

Att arbetet rann ut i sanden en andra gång tros bland annat ha sin grund i: 
• Uppsägningar 
• Omorganisation 
• Brist på engagemang från ledningen 
• Bristfällig förankring inom organisationen, då arbetet med SAPS enbart 

inkluderade de tillverkande delarna av produktionsavdelningen på 
företaget och inte hela verksamheten. 

 
I en intervju med företagets VD diskuterades skillnaderna mellan de tidigare 
försöken med SAPS och den version som just nu håller på att implementeras. 
Tydliga mål, uppföljning med ledningen var 6:e månad samt att alla, även 
tjänstemännen, involveras ses, av honom, som de största skillnaderna. De 
övergripande målen skall brytas ner till delmål inom varje SAPS -grupp. 
Ytterligare en skillnad som nämns är att en linjechef kommer att delta på de 
gruppmöten som skall hållas var 14:e dag.  
 
I SAPS materialet finns delar som inte använts i någon större omfattning i tidigare 
försök att implementera systemet. En del av detta material har både en direkt och 
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indirekt koppling till hur det interna kvalitetsarbetet skulle kunna se ut. Till 
exempel finns det en lista med definierade rollen i materialet (se appendix 2). 

5.10  Vision, Mission och Policy 

Som en del i förbättringsarbetet och SAPS har en Vision- och Mission Statement 
tagits fram (se appendix 3). Ledningen har även tagit fram mål för verksamheten i 
Eskilstuna.  
FY 2007 2008 2009 
Vinst före skatt 9,0 13 15 
Leverensprecision 90 % 95 % 97 % 
Kvalitet (antal 
reklamationer) 

250 200 100 

Antal timmar i 
förhållande till 
beräknad tidsåtgång 

< 1, 2   

Lageromsättning 10 ggr/år 14 ggr/ år 12ggr/ år 
Kostnadskontroll Budgeten skall 

alltid hållas 
  

Tabell 2. Verksamhetsmål för bolaget som helhet. 
 
Under 2006 var antalet externa reklamationer 255, leverensprecisionen låg runt 90 
%. Eftersom det i dagsläget inte finns något fungerande internt 
reklamationssystem så var de dokumenterade interna reklamationerna under 2006 
lika med noll. Kvalitetsavdelningen har som eget mål att skapa en struktur för att 
för varje extern reklamation fånga upp två interna. 

5.11  Kvalitetsledningssystem 

Företaget innehar som sagt ISO- certifieringar, vilket är en typ av internationella 
kvalitets- och miljö standarder. ISO standarderna anses ha sitt ursprung inom 
filosofier som TQM (Foster, 2007). De certifieringar som företaget har är: QS 
9000, ISO 9001, ISO 14001 samt ISO/TS16949.  
 
Kvalitetsstandarden ISO/TS16949 ersatte QS9000 i december 2006. Den nya 
standarden baseras på åtta grundprinciper som skall genomsyra hela 
kvalitetsledningssystemet inom verksamheten. Segerströms tolkning av dessa 
principer är:  
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Figur 5.11. Fast Response Tracking Board 
på Saab (QSB Workshop 012307). 

 
Princip Kommentar 

Kundfokus Vi måste vara medvetna om våra kundkrav och 
dessa skall även övergripande förstås av alla i 
organisationen. 

Medarbetarnas engagemang Vi måste engagera alla medarbetare och även mäta 
motivation, medvetenhet och förståelse. 

Systemangreppssätt för ledning Fastställa samverkande processer till ett system 
som gör att kvalitetsmålen uppfylls. 

Faktabaserade beslut Vi måste basera beslut som påverkar företaget på 
fakta och analyser. 

Ledarskap Ledarskapet skapar förutsättningar för 
medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter och 
uppfylla kundkrav och kvalitetsmål. 

Processinriktning Aktiviteter som sker i organisationen skall ses som 
processer. 

Ständiga förbättringar VIKTIGT, hela kvalitetsledningssystemets 
funktion syftar till detta. 

Ömsesidigt fördelaktiga relationer till 
leverantörer 

Liksom vi strävar efter goda relationer till våra 
kunder skall vi sträva efter att ha detta med våra 
underleverantörer. 

Tabell 3 Företagets kvalitetsprinciper baserat på ISO/TS. 
 
Som en del i arbetet med de principer som är grundläggande inom ISO- 
certifieringarna arbetar företaget med ett eget produktionssystem.  

5.12  Benchmarking 
Vid studien av hur de utvalda benchmarkföretagen arbetar med kvalitet kunde 
vissa gemensamma strategier urskiljas. De båda företagen har väl definierade 
roller för avvikelsehantering. De har även en tydlig struktur för hur 
problemlösningsprocessen skall se ut. I dokumenten om respektive system 
poängteras att alla inom verksamheten har 
ansvar att rapportera om avvikelser. I 
deras material framgår också att 
uppföljning, tvärfunktionella team samt 
dagliga kvalitetsmöten är av stor vikt. 
Både Scania och Saab använder tavlor, ute 
i verksamheten, där uppdaterad 
information om kvalitetsarbetet samt 
kvalitetsläget visas. Uppdatering av 
dokument, så som FMEA, ingår i 
avvikelsehanteringen.  

5.12.1 Saab  
Saab utgår från en metod för avvikelsehantering som de kallar för de sju 
diamanterna (se bilaga 4). När ett problem uppstår skall det direkta svaret vara att 
genomföra diamant ett till fyra, se figur 5.12. 
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Figur 5.12. Avvikelsehanteringsprocess på Saab. 
 
Initialt fokuseras utredningen dit där felet hittades. Diamant ett till fyra är främst 
fokuserade på aktiviteter inom produktionen för en artikel. Visar det sig att 
orsaken till problemet finns tidigare i produktionsledet skall en utredning 
genomföras även där. Statistik skall tillämpas när tillverkningsprocessen möter 
specifikationer men problemet ändå kvarstår.  
  
De tre första diamanterna ansvarar produktionsavdelningen för. Inom dessa 
diamanter ställs särskilda frågor för att ringa in problemområden och på ett 
systematiskt sätt finna den bakomliggande orsaken till problemet. 
Kvalitetsansvariga inom Saab har alltid med sig dessa frågor på små blå kort och 
kan därför lätt plocka fram kortet och gå igenom frågorna med berörd personal när 
behov finns.  
De dagliga kvalitetsmötena ses som ett forum för kommunikation snarare än 
problemlösning. En ägare till varje kvalitetsärende skall utses på mötet, om det ej 
gjorts tidigare. 

5.12.2 Scania 
Även på Scania arbetar man med tydliga roller vid identifieringen av och arbetet 
med en avvikelse.  

• Problemägare ansvarar för att följa upp och efterhand stänga avvikelsen. 
• Produktionsledare på det område där avvikelsen uppstod eller där en 

felaktig artikel mottagits är drivningsansvarig och också ansvarig för att 
godkänna stängning av avvikelser. 

• Är avvikelsen mycket kritisk ansvarar ledningen för stängning av den.  
• Den avdelning som orsakat en avvikelse eller som fått i uppgift att lösa 

den är lösningsansvarig, det vill säga ansvarig för att finna lösning och 
korrigera avvikelsen. 
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Varje område ansvarar för att dagligen följa upp avvikelser och se till att de 
hanteras effektivt. Scania arbetar med sex standardiserade steg i sin avvikelse- och 
reklamationshantering (se bilaga 5). 
 

 
Figur 5.13. Avvikelsehantering på Scania. 

Skriv ut och anslå åtgärd på maskingruppens förbättringstavla eller avdelningens kvalitetstavla. 

Q- samordnaren informerar veckovis om framstegen.  

Signal om externt fel inkommer 
via Equality. Brevlåda 
kontrolleras varje dag av 
produktionsledare/Q- samord. 

Internt fel upptäcks  

Q- samordnaren startar vid behov 
en korrigerande åtgärd och 
sammankallar 
förbättringsgruppen. 
 

Gruppen diskuterar åtgärd och 
svarar kund inom 24 timmar. 
Artikelretur koordineras med 
kund. 
 
 

EXTERNA AVVIKELSER INTERNA AVVIKELSER 

Q- samordnaren sammankallar 
förbättringsgruppen och startar 
vid behov en korrigerande 
åtgärd inom 24 tim.  

Gruppen diskuterar åtgärd. 

Q- samordnaren tillsammans med förbättringsgruppen verifierar att åtgärden har fått förväntad effekt. 
  

Avstämning med PL när problemet 
är avställt.  
Kunden informeras via E-mail att 
avvikelsen är åtgärdad.   

Avstämning med PL när problem 
är avställt.  
 

Genomgång av status på korrigerande åtgärder på avdelnings Q- möte en / månad 
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5.13  Kvalitetskostnader 

Segerström mäter kvalitetsbristkostnader per månad. De kostnader som mäts är 
främst kassationskostnader, reklamationskostnader, extra ordinära tjänster, 
kostnad indirekt tid samt extra frakter.  
Siffrorna baseras främst på de uppgifter som finns dokumenterade i företagets 
datasystem MOVEX. 
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Figur 5.14 Kvalitetsbristkostnader, Segerström. 

6 Analys 
Syftet med detta examensarbete är att identifiera de faktorer som legat till grund 

för att antalet reklamationer mot Segerström ej minskat i en förväntad takt. Syftet 

är också att komplettera denna analys med en diskussion av förslag på hur 

kvalitetsarbetet skulle kunna utformas för att förändra situationen på Segerström. 

Nedan presenteras en analys som diskuterar relevanta områden utifrån 

litteraturstudier samt undersökningsresultat.  

6.1 Kvalitetsutveckling - en integrerad del av 
verksamhetsutveckling 

Att kvalitetsarbete består av många delar blev tydligt under studiens gång. Bisse 
Frid diskuterar i sin bok, TQM- en introduktion, att om man applicerar olika delar 
av kvalitetsarbetet på metoder för kvalitetsförbättringar visar de sig ofta bestå av 
en hård och en mjuk sida (1997). Exempel på mjuka faktorer som har studerats är 
ledarskap, samarbete, motivation och engagemang. Den hårda sidan har 
undersökts genom att analysera områden som kunskaper, metoder, rutiner, 
verksamhetssystem, fakta och organisationsformer. Även samspelet mellan de 
olika faktorerna har analyserats. 
 
Lennart Sandholm menar att kvalitetsfrågorna måste angripas på ett strukturerat 
och långsiktigt sätt. För att utveckla verksamheten bör flera begrepp, synsätt, 
angreppssätt och metoder kombineras. Författaren har således genomfört en 
omfattande litteraturstudie. Fokus skall vara att ta fram en strategisk plan som 
upptar alla kvalitetspåverkande aktiviteter, vilka utgör i stort sett hela 
organisationens verksamhet. Det krävs, enligt Sandholm, mer än ISO-standarder 
och andra kvalitetsmetoder för att lyckas. En i tiden begränsad analys av 
verksamheten är ett första steg, enligt Sandholm, för att ringa in dess svagheter. 
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Även en systemanalys över hur arbetet bedrivs är viktig, bland annat för att se om 
arbetsrutiner följs samt dokumenteras, om ändamålsenliga metoder används samt 
hur ansvarsfördelningen ser ut (2001).  
Denna analys utgår således från ett systemteoretiskt förhållningssätt, där flera 
delar inom verksamheten har studerats och kombinerats med olika teoretiska 
metoder och modeller inom området.  
 
Då kvalitets- och verksamhetsutveckling, enligt Sandholm, skall integreras med 
varandra blev det naturligt att studera Segerströms eget produktionssystem, SAPS 
(Segerström Automotive Production System) samt delar av de dokument som 
framtagits i samband med att företaget certifierads i enlighet med ISO/TS16949.  

6.2 SAPS 

SAPS grundar sig på filosofier från lean production. En visuell jämförelse mellan 
det så kallade ”lean templet” och SAPS- huset påvisar likheten mellan SAPS och 
lean production. 

 
Tidigare försök med SAPS har runnit ut i sanden och arbetet har inte varit 
förankrat i verksamheten som helhet. En truckförare säger vid ett samtal om 
SAPS: ”Vi hade bara ett möte förra gången SAPS startades. Jag vill arbeta med 
SAPS, men jag vet faktiskt inte vad det är!” Frid menar att om inte medarbetarna 
inom en organisation får rätt förutsättningar att arbeta med förbättringsarbete 
uppstår en känsla av att vilja men inte kunna. Medarbetarna upplever satsningen 
som kampanjer och resultatet blir ofta en återgång till hur det var förut (1997). Att 
arbetet med SAPS ebbat ut blir tydligt genom att studera de tomma SAPS- 
tavlorna. Många medarbetare på Segerströms uttrycker att de varit med om så 
många försök att genomföra förbättringsarbeten inom verksamheten att de inte 
längre tror på de metoder som presenteras. En operatör säger: ”Man kör ett race, 
sedan avbryts försöket. Efter ett tag kör man ett nytt race…”. 

Vid tidigare arbete med SAPS var inte heller kvalitetsarbetet, enligt medarbetare 
inom Segerström, en tydlig del av förbättringsarbetet. Det fanns till exempel ingen 
statistik eller information om kvalitet på SAPS- tavlorna. Den kvalitetssamordnare 
som omnämns i SAPS- handboken (se appendix 2), vars uppgift skulle vara att 
samordna kvalitetsarbetet inom varje SAPS- grupp, blev aldrig någon realitet.  
 
Många av metoderna inom SAPS och lean production återfinns inom 
kvalitetsmetoder som TQM. De internationella kvalitetsstandarder, som kallas 
ISO, anses av Chase med flera ha sitt ursprung inom metoder som TQM (2007). 
Då företaget är ISO-certifierat kommer faktorer från TQM att integreras i 

 
Figur 6.1. Jämförelse mellan Lean Templet (till vänster) och SAPS- huset (till 
höger). 
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analysen av verksamheten. Nedan förtydligas de strukturella likheterna, då dessa 
har legat som grund för analysens uppbyggnad. 
 
TQM- filosofin bygger på ett antal hörnstenar. Samverkan mellan hörnstenarna 
anses vara nödvändig: 

• Sätta kunden i centrum  
• Basera beslut på fakta  
• Arbeta med processer  
• Arbeta ständigt med förbättringar  
• Skapa förutsättningar för delaktighet 

 

Punkterna ovan samt vikten av ledningens engagemang och allas delaktighet kan 
jämföras med de punkter som Segerström tog fram i samband med ISO/TS16949 
certifieringen.  

• Kundfokus 
• Faktabaserade beslut 
• Processinriktning 
• Ständiga förbättringar 
• Medarbetarnas engagemang  
• Systemangreppssätt för ledning 
• Ledarskap 
• Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer 

 
Fokus kommer i denna analys att ligga på hur teorierna inom såväl SAPS, lean 
production, ISO och TQM efterlevs inom Segerströms organisation, med 
avseende på faktorer som ses som viktiga inom kvalitetsarbete. Analysen av delar 
från metoderna kommer att integreras med övriga delar från den teoretiska 
referensramen samt resultatavsnittet. 

6.3 Avvikelser 

Sörqvist menar att en avvikelse uppkommer när en produkt inte uppfyller kundens 
behov. En reklamation skulle alltså kunna ses som ett sätt att kommunicera en 
avvikelse från en part till en annan. Sörqvist delar upp avvikelser i två kategorier, 
kroniska och tillfälliga (2004). Olika typer av de båda avvikelserna kommer att 
diskuteras nedan. 

6.3.1 Tillfälliga avvikelser 
Om fel och brister uppstår oregelbundet kallas de för tillfälliga avvikelser. De 
åtgärdas ofta med ”brandkårsuttryckningar”. Exempel på tillfälliga avvikelser är, 
enligt Sörqvist, haveri eller svets fungerar ej (2004). Vid studien av de diagram 
och tabeller som använts för att identifiera eventuella trender i utvecklingen av 
antalet reklamationer mot Segerström syns ett par tydliga toppar. Dessa toppar 
representerar perioder då Segerström genomgått stora förändringar, främst i form 
av flyttar och omorganisationer. Dessa toppar kan ses som tillfälliga avvikelser 
som uppstår oregelbundet.  
Även de feltyper som, i denna studie, ringats in som de som orsakar flest 
reklamationer kan vid en första anblick se ut som tillfälliga avvikelser. Vid en 
djupare analys visar det sig dock att det många gånger tycks vara de kroniska 
avvikelserna som genom adderad variation skapar många av de tillfälliga 
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avvikelserna. Kommunikationsbrist tycks till exempel leda till att variationen på 
ingående artiklar ej kommuniceras till orsakande avdelning, vilket i sin tur leder 
till avvikelser i nästkommande produktionssteg. Bergman & Klefsjö menar att 
olika orsaker till variation ofta samverkar. De menar att samtliga orsaker bör 
adderas kvadratiskt för att ge en rättvisande bild av den totala variansen. Teorin 
om addition av variation skulle alltså kunna bidra till förklaring varför  
Svetsavdelningarna står som ansvariga för många av de externa reklamationerna. 
Dessa avdelningar finns i slutskedet av tillverkningsprocessen och är beroende av 
ingående artiklar från flera olika källor. Enligt ansvarig personal är det stor 
variation på ingående artiklar. Addition av variation skulle även kunna förklara 
varför det är några av verksamhetens mest komplexa artiklar som toppar listan på 
flest reklamationer.  
Om variansen i en process som innehåller 23 ingående artiklar adderas kommer 
slutresultatet att bli en betydligt större variation än om den tillverkade detaljen 
hade bestått av endast två ingående artiklar. Detta kan förklara varför det i 
huvudsak är balkar och andra produkter med en stor mängd ingående artiklar som 
orsakar flest reklamationer.  
Enligt arbetsledaren för svetsavdelningen var det från början meningen att inga 
justersvetsningar skulle behövas. Idag finns en justersvetsoperation för samtliga 
komplexa artiklar, bland annat på två av de artiklar som har identifierats som mest 
problematiska i denna studie. Acceptansnivån för justersvets tycks vara hög inom 
verksamheten. Författaren menar således att en del avvikelser vid 
svetsprocesserna inom verksamheten utgör kroniska avvikelser snarare än 
tillfälliga. Vilka är då dessa bakomliggande kroniska avvikelser? 

6.3.2 Kroniska avvikelser 
Fel och brister som är dolda och accepterade inom en organisation brukar kallas 
för kroniska avvikelser. Enligt Sörqvist är denna typ av avvikelser ofta inbyggda i 
processen och uppstår varje dag (2004). För att upptäcka de är omfattande 
analyser samt ett systematiskt arbetssätt nödvändigt. Kroniska avvikelser kan 
utgöras av till exempel: dåligt arbetssätt, ineffektivitet och 
kommunikationsbrister.  

6.4 Arbetssätt 

Varför minskar inte antalet reklamationer? Genom att applicera teorier från olika 
kvalitetsmetoder på resultaten från undersökningen om Segerströms verksamhet 
kan en bakomliggande orsak till att antalet reklamationer ej minskar vara att 
kvalitetsarbetet inom organisationen idag är alltför funktionellt indelat. Även 
länken mellan dokumenterade rutiner och det verkliga arbetssättet på olika 
avdelningar tycks vara bristfällig. Det finns många dokument och instruktioner 
som behandlar för kvalitets- och förbättringsarbetet relevanta områden. Många av 
dessa är dock inte förankrade i verksamheten. Frid diskuterar detta gap genom att 
belysa att när företag går in för att medvetet styra och leda kvaliteten behöver de 
oftast inte börja från noll. Många dokument och rutiner finns redan, men de är ofta 
inte samordnade och alla inom verksamheten känner inte till dem (1997).  
Ett sätt att skapa en helhetssyn inom företaget kan vara att förstärka 
processorienteringen.  
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6.5 Processer 

I samband med att Segerström blev ISO/TS16949 certifierade togs följande 
principer fram gällande processer:   
 

o Processinriktning: Aktiviteter som sker i organisationen skall ses som 
processer. 

o Systemangreppssätt för ledningen: Fastställa samverkande processer till 
ett system som gör att kvalitetsmålen uppfylls. 

 
Bergman & Klefsjö diskuterar att processer kan delas upp i individuella processer, 
funktionella processer samt kärnprocesser. Om en process berör flera funktioner 
eller avdelningar inom organisationen och skär rakt över verksamheten som helhet 
kallas den för kärnprocess. Om en process istället är knuten till verksamheter 
inom en viss avdelning, funktion eller enhet så kallas den för en funktionell 
process (2001). Vid studien av kvalitetsarbetet på Segerström framkom att 
aktiviteter inom kvalitetsområdet ofta är direkt knutet till kvalitetsavdelningens 
verksamhet och inte till organisationens arbete som helhet. Uppdelningen av 
kvalitetsarbetet på Segerström påminner, enligt författaren, således mer om en 
funktionell process än om en kärnprocess. Risken är att kvalitetsarbetet inte ses ur 
ett helhetsperspektiv, se beskrivning i figur 6.2. 

 
Figur 6.2. Funktionsbaserat perspektiv versus processbaserat. 
 
Enligt Sandholm är en viktig del i TQM att kvalitet ses ur ett helhetsperspektiv 
(2001). Även Ljungberg & Larsson poängterar att länken mellan de olika 
processerna samt att processerna samverkar är en mycket viktig del i 
kvalitetsarbetet (2001). 
Bergman & Klefsjö pekar på att bristen på helhetsperspektiv kan ha inverkan på 
slutresultatet, då processer är till för att tillfredställa kunders behov till så låg 
resurskostnad som möjligt. Vidare menar de att kvalitetsfrågor skall ses som en 
integrerad del av verksamheten (2001).  
Som visades i processkartläggningen över reklamationshanteringen inom 
verksamheten är det kvalitetsavdelningen som är ansvariga för svar till kund. I 
samband med en reklamation initieras olika aktiviteter. Enligt medarbetarna på 
kvalitetsavdelningen samt inom produktionen är dessa aktiviteter direkt kopplade 
till den produkt reklamationen avsett. För att de externa kunderna skall få svar i 
tid försöker medarbetarna på kvalitetsavdelningen hinna med att genomföra en 
första orsaksanalys, föreslå åtgärder samt, om tid finns, följa upp att dessa 

 
 
 

 

Verksamheten 
som helhet 

Kvalitets
-arbete Verksamheten som 

helhet 

Kvalitet
sarbete 

Kvalitets
arbete 

Kvalitet
sarbete 

Kvalit
etsarb
ete 

Kvalitet
sarbete 

Kvalit
etsarb
ete 

Kvalitet
sarbete 

Kvalitets
arbete 

Dagens funktionsindelade arbete.  Önskad integration av kvalitetsarbetet 
i verksamheten som helhet 



 75 
 

åtgärder genomförts. Här stannar dock, enligt medarbetarna, ofta arbetet. 
Kvalitetsarbetet ses, enligt intervjuade medarbetare utanför kvalitetsavdelningen, 
idag inte som en del av det dagliga arbetet. Bergman och Klefsjö poängterar att 
företag bör röra sig från det traditionellt produktbundna kvalitetssynsättet mot ett 
synsätt som även innefattar alla interna processer och funktioner samt betonar 
delaktighet av alla individer inom organisationen. Att fokusera på processer leder 
till en djupare analys av de aktiviteter som skapar dem, snarare än på de enskilda 
produkterna (2001). Det är idag tydligt att arbetet på Segerström är fokuserat på 
enskilda delar av tillverkningen av artiklar snarare än på den 
funktionsöverskridande tillverkningsprocessen som helhet. Har en reklamation 
med svetsfel inkommit fokuseras uppmärksamheten på detta steg, någon analys av 
tidigare steg sker sällan. 
 
Frid jämför konsekvenserna av att inte vara processorienterad med att ” lägga 
pussel tillsammans med andra och låta var och en göra sin pusselbit efter bästa 

förmåga, utan att se hela bilden” . När bitarna inte passar är risken att de 
inblandade inte förstår varför. De ser ingen orsak att ändra sin bit, då det är 
”grannens” bit som inte passar (1997). Vid en deltagande observation av arbetet 
med en orsaksanalys av en återkommande feltyp uttrycker representanter från de 
inblandade avdelningarna att de inte förstår varför problemet plötsligt uppstått 
”det har ju alltid funkat tidigare”. Respektive avdelning ansåg sig ha gjort vad de 
kunde och tyckte istället att fokus borde ligga på vad andra avdelningar gör för att 
säkerställa deras processer.  
 
Bergman & Klefsjö definierar en process på följande sätt: ”En process är ett 
nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt 

någon extern eller intern kund” (2001). I diskussionen om processer har 
kundbegreppet en central roll. Vem ser då medarbetarna inom Segerström som sin 
kund? 

6.6 Kunder 

Sörqvist menar att en avvikelse uppkommer när en produkt inte uppfyller kundens 
behov (2004). Indirekt krävs alltså att kundernas behov tillfredställs i en högre 
utsträckning för att få ner antalet reklamationer. För att detta skall vara möjligt 
krävs en medvetenhet om vem kunden är. 
I presentationen av SAPS står det att alla på Segerström är kunder till varandra 
och att den närmsta kunden är nästa produktionssteg. De intervjuade operatörerna 
säger dock att de inte tänkt på vem deras kund är, medan arbetsledarna inom 
verksamheten ser de externa slutkunderna som sina kunder. Kundfokus nämns 
också i en av de principer som finns med i standarden ISO/TS16949. Segerströms 
ledning har definierat denna punkt på följande sätt: ”Vi måste vara medvetna om 
våra kundkrav och dessa skall även övergripande förstås av alla i 

organisationen”.   

Ljungberg och Larsson menar att när det saknas en processorientering inom en 
verksamhet blir konsekvensen att personer som inte direkt jobbar mot kunders 
krav har svårt att se hur deras enskilda arbete kan påverka kundtillfredställelsen 
(2001). De operatörer som intervjuats menar att de inte vet särskilt mycket om hur 
deras artiklar används hos slutkunden. En operatör svarar, på frågan om denne 
tänker på vart i den färdiga lastbilen den tillverkade artikeln sitter: ”Du, det vet 
jag inte ens”.  
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Men det är, som sagt, inte bara de externa kundernas behov som är viktiga. För att 
öka chansen att skapa nöjda externa kunder är det viktigt att medarbetare inom 
organisationen får bättre möjligheter att göra ett bra arbete och känna sig nöjda 
med det de åstadkommit. Detta är, enligt Bergman & Klefsjö, en central del av 
kvalitetsutvecklingsarbetet och uppnås genom att skapa nöjda interna kunder. 
Medvetenheten om de interna kundernas behov tycks vara låg inom Segerströms 
verksamhet. Sandholm menar att de interna kunderna är beroende av hur arbetet 
på andra håll i organisationen utförs. Han pekar på att produkten i varje 
tillverkningssteg bör ha en kvalitet som säkerställer att den är lämplig för 
användning i nästkommande steg. När fokus enbart ligger på processer kopplade 
till en specifik avdelnings eller funktions arbete och inte på vad som är bäst för 
organisationen som helhet finns risk för suboptimering (2001).  
Vid samtal med operatörer vid de operationer som utgör de sista stegen före 
slutkund framkommer att de ofta får artiklar, med olika typer av avvikelser, från 
föregående steg. Många artiklar från pressavdelningen har tillexempel fel vinkel 
till följd av hanteringsskador. En del av felen kan dock, enligt personal på 
produktionsavdelningen, föras tillbaka till konstruktionen av såväl artikeln som 
verktyg och utrustning. Vissa ingående artiklar till de balkar som stått för flest 
reklamationer är till exempel inte anpassade till det runda rör de skall sitta på och 
svetsroboten missar därför ibland. Vidare innehåller till exempel vissa pressade 
detaljer delar med väldigt tunt material, följden kan bli vinkelfel etc. Vissa 
svetsfixturer är trånga och omöjliggör en säkring av processen via givare. En del 
pressverktyg har bristfällig styrning och försvårar en säkring av processen. Shingo 
menar att det första som skall göras när man tillämpar lean production, vilket 
SAPS är baserat på, är att studera och utvärdera tillverkningsprocessen ur ett 
kundperspektiv. Genom en så kallad värdeflödesanalys skall processens 
lämplighet ifrågasättas, baserat på kundens krav, därefter kan operationerna 
förbättras (1989).  
 
Shingo diskuterar även vikten av ett jämnt produktionsflöde. För att tydliggöra 
kvalitetsproblem är ett så kallat pullsystem, där tillverkningstakten styrs av 
kundens efterfrågan, viktigt. Enligt SAPS skall verksamheten sträva mot ett jämnt 
produktionsflöde. I denna studie visade det sig dock att det periodvis 
överproduceras inom verksamheten och att resultatet blir en relativt ojämna nivå i 
lagret. Något som påverkar medarbetarnas möjlighet att säkerställa en produkts 
kvalitet då det, enligt uppgift, ofta leder till tidspress. 
 
Författaren anser att genom ett ökat kundfokus i alla led skulle förutsättningarna, 
för respektive intern kund, att göra ett bra jobb öka. Om de interna kundbehoven 
tillgodosågs i en större utsträckning skulle även de externa behoven tillgodoses. 
Avvikelserna skulle, per definition, minska och på lång sikt även antalet 
reklamationer. Något som kan liknas vid Jurans trilogi där processens kunders 
behov skall studeras för att ligga till grund för att fastställa ett arbetssätt att 
använda i processen (1989). På så sätt kan en kontroll av utfallet mot uppställda 
mål ske, för att identifiera och åtgärda eventuella avvikelser. Först när orsaken till 
de kroniska, accepterade problemen åtgärdas kan en förbättring ske och en ny 
lägre acceptansnivå nås. För att nå dit samt att eliminera risken för att samma fel 
återkommer och således leder till nya reklamationer krävs dock att beslut och 
orsaksanalyser baseras på fakta. 
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6.7 Faktabaserade beslut 

I Segerströms ISO/TS16949 dokumentation står: Vi måste basera beslut som 
påverkar företaget på fakta och analyser.  

 
Vid ett samtal med kvalitets- och teknikchefen på Segerström uttrycker han dock 
att många beslut inom verksamheten baseras på uppfattningar snarare än fakta. Att 
medarbetare och ledare inom organisationer ofta litar på gamla sanningar och 
förutfattade meningar är, enligt Frid, känt. Ofta glöms det bort hur viktigt det är 
att mäta och bekräfta effekten av arbetet. Frid menar att konsekvensen blir att 
fokus ligger på fel orsaker, inget tydligt resultat uppnås och meningarna om vad 
som är viktigast att arbeta med skiljer sig åt . När fokus ligger på fel orsaker 
riskerar man att aldrig hitta grundorsaken och samma fel återkommer gång på 
gång. Frid pekar på att den tid medarbetarna inom en verksamhet anser sig ägna åt 
förbättringsarbete till största delen utgörs av att rätta till fel och att kompensera 
för strul som uppstått på grund av att verksamheten inte är tillräckligt bra och 
förutseende. Sörqvist menar att lösa problem på detta sätt mer handlar om att styra 
verksamheten än om att förbättra. I bästa fall leder det till en återgång till den nivå 
som fanns innan problemet uppstod. Organisationen botar problemets symptom 
snarare än att lösa orsaken till problemet, organisationen har en ”fixarkultur” 
(2004).  
Frid pekar på att problemen är synliga för alla inom verksamheten, men ingen 
anser sig ha tid med den planering och analys som skulle ha lett till att bränderna 
aldrig uppstått . Faktorer som bristande kunskap, tid eller möjlighet att ta upp dem 
tillsammans med någon som kan lösa dem leder till att det är svårt att göra något 
åt dem (1997). Brandsläckning, gasen i botten och att ta hand om akutärenden är 
begrepp som många medarbetare inom Segerström använder för att beskriva sitt 
arbete. Många medarbetare har, som nämnts tidigare, kunskap om vilka avvikelser 
som finns inom verksamheten - när reklamationer kommer in är det ofta 
återkommande feltyper som orsakat dem - tiden att hitta samt åtgärda 
grundorsaken finns dock inte.  
 
För att kunna basera beslut på fakta anser Bergman och Klefsjö att det måste 
finnas kunskap om variation samt fakta att analysera (2001). Genom att aktivt 
söka efter och samla in lämplig information kan denna, efter att ha strukturerats, 
sammanställts och analyserats, ligga till grund för slutsatser. Om data bearbetas, 
med enkla statistiska metoder, kan den användas som grund för en minskad 
variation i produktionen och därigenom också en förbättrad kvalitet. Även verbal 
information som åsikter och känslor behöver struktureras och analyseras för att 
möjliggöra förbättringsarbete (2001).   

6.8 Information 

Carlzon poängterar vikten av information genom att säga: ”En människa som inte 
har information kan inte ta ansvar. En människa som har information kan inte 

undgå att ta ansvar” ( Bergman & Klefsjö, 2001, sid. 45)  

På Segerströms samlas en hel del information in. Enligt medarbetare från olika 
avdelningar inom organisationen stannar dock informationen ofta vid 
insamlingsfasen. Enligt medarbetarna på kvalitetsavdelningen på Segerström 
hinner de inte, i någon större utsträckning, sammanställa information om fel. 
Även arbetsledare och förstemän säger att de sällan hinner analysera information. 
Enligt Bergman och Klefsjö, måste information om avvikelser från processen i 
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form av fel samlas in, utvärderas och sammanställas. På detta sätt kan kunskap om 
variationerna fås, vilket i sin tur kan leda till att antalet fel minimeras. Arbetet kan 
då fokuseras på processförbättringar istället för tillfälliga lösningar. Detta leder till 
förbättringar i processen och således även till ökad kundtillfredställelse (2001) . 
Brist på uppföljning av olika typer av information och åtgärder inom Segerström 
är något som många inom verksamheten tar upp som avgörande för att samma 
feltyper återkommer och att grundorsaken till en reklamation ej hittas. Bergman 
och Klefsjö menar att även om mycket mäts inom verksamheter så är det vanligt 
att denna information aldrig används. Insamlade värden har legat outnyttjade. Vad 
mäts då inom Segerström? 

6.9 Mätningar 

Kontinuerliga mätningar är viktiga eftersom de ger nyckeltal och kan användas 
för att säkra att processen är stabil (Frid, 1997). Idag sker kontinuerliga 
produktionsmätningar av de mest komplexa artiklarna på Segerström, bland annat 
mäts två av de artiklar som i denna studie ringades in som de som stått för flest 
reklamationer. Mätrummet försöker hinna med att mäta minst en artikel per fixtur 
och dag. I dagsläget skickas mätresultat ut till förstemän på berörd avdelning. Det 
är sedan upp till förstemännen att använda dessa data.  
 
Bergman och Klefsjö understryker att det är viktigt att rätt saker mäts (2001). Idag 
hämtar ansvarig mättekniker en komplett artikel från produktionen för att 
genomföra de kontinuerliga mätningarna. Artikeln plockas innan den skall gå 
vidare till kund eller målning. Detta innebär att det som ofta mäts är en artikel 
som har justersvetsats. I och med att artiklarna justersvetsas riskerar måtten att 
påverkas av den värme som alstras. Justersvetsade artiklar ser även, enligt 
personalen, olika ut beroende på vem som gjort justeringarna. Författaren anser att 
resultatet av dessa mätningar riskerar att bli att man snarare mäter individuella 
artiklars mått än den process, fixtur eller utrustning som ingår i processen. Något 
som kan få konsekvenser om måtten används för att styra processer genom 
inställningar i maskiner och fixturer.  
Frågan blir i detta läge om justeringarna stabiliserar kärnprocessen eller bidrar till 
att ytterligare efterjusteringar krävs? Bergman och Klefsjö menar just att 
mätningar tidigare varit fokuserade på att värdera enstaka enheter snarare än på att 
förbättra och utvärdera den produktionsprocess där enheterna ingår (2001).  En av 
anledningarna till att svetsrobotar missar att svetsa anses av medarbetare på 
svetsavdelningen vara variation på ingående artiklar. Idag mäts endast färdiga 
artiklar. Författaren anser att genom att ta en del mått på ingående artiklar skulle 
addition av variation kunna minskas. Måtten från tidigare steg skulle även kunna 
användas för att styra svetsfixturer och annan utrustning. Detta skulle i sin tur 
kunna minska behovet av justersvetsning. Blucher & Emilsson menar att genom 
att undersöka, kontrollera och mäta utrustning kan de faktorer som påverkar 
kvalitén på slutprodukten ringas in. En definition av godkänt tillstånd för den 
funna parametern kan då göras. Genom mätningar kan det sedan avgöras när de 
uppmätta värdena närmar sig de uppsatta gränsvärdena. På detta sätt kan åtgärder 
sättas in i tid, innan någon defekt produkt tillverkas (1998).  
Frid poängterar att mätningar skall fokuseras på de mått som är viktiga samt följas 
upp och förbättras (1997). Det är, enligt en mättekniker på Segerströms, sällan 
någon som använder resultat från de produktionsmätningar som görs inom 
verksamheten. Det finns idag inga inarbetade rutiner för att utnyttja 
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uppmätningarna för att styra processer. Statistik över mätresultat tas endast ut vid 
förfrågningar. Vanligast är att dessa förfrågningar kommer från 
produktionstekniker eller kvalitetsavdelningen. För att informationen skall kunna 
användas krävs att den kommuniceras ut på rätt sätt. I utvärderandet av 
processeffektivitet kan, enligt Sandholm, bland annat förekomsten av 
korrigerande aktiviteter iakttas (2001). Som nämnts justersvetsas många av de 
mer komplexa artiklarna som tillverkas på Segerström. Detta är enligt Sandholm 
alltså ett tecken på att processen är ineffektiv. Ytterligare områden som kan 
studeras för att avgöra om processen är effektiv är förekomsten av kontroller. 

6.10  Kontrollaktiviteter 

Slutkontroll utgör idag en stor del av kvalitetsarbetet på Segerströms. När fel 
upptäcks, ofta via en reklamation från kund, sätts kontroll av lager internt och 
externt, hos underleverantörer, in. I vissa fall sätts även en mer långsiktig extern 
kontroll in hos kund. Utöver den externa kontrollen har Segerström för närvarande 
ett antal slutkontroller av färdiga artiklar internt. Denna slutkontroll genomförs 
separat efter att samtliga operationer i tillverkningsprocessen slutförts. En av de 
operatörer som, enligt egen utsago, genomfört många kontroller genom åren 
uttrycker det hela på följande sätt: ”Kontrollen funkar som ett filter eller kanske 
snarare en propp mot kund. Det går i vågor. Först är allt lugnt, sedan när det 

kommit en massa reklamationer så kör man ett race med kontroller. Sedan blir 

allt lugnt ett tag igen, tills nästa topp nås”. Bergman och Klefsjö belyser att 
risken med kontroller är att intresse för utvecklingen av framtagningsprocessen 
och förbättringsprocessen minskar till följd av fokus på enskilda detaljer (2001).  
De anser att kontroller inom företag skapar problem; om man visar att man 
förväntar sig att fel skall inträffa är det inte underligt om det gör det. De 
poängterar att det är viktigt att sluta försöka kontrollera in kvalitet (2001). 
Författaren anser således att Segerström bör sträva efter att ta bort så många 
kontroller som möjligt. Att ta bort kontroller var enligt benchmarkkontakten på 
Scania en av de första åtgärderna som företaget gjorde i sitt arbete med kvalitets- 
och verksamhetsutveckling. En viktig del inom lean production, vilket SAPS 
såväl som Scanias produktionssystem baseras på, är enligt Chase m.fl. att kvalitén 
skall byggas in i processen och inte identifieras genom inspektion eller kontroll 
(2006) . 
 
Enligt Bergman och Klefsjö är dock kvalitetskontrollen på kort sikt en viktig källa 
för information om produkters kvalitet. Informationen från kontrollen ska 
användas för att, i kvalitetsavseende, styra processen. Finns det en bristande 
överrensstämmelse mellan tillverkningsprocess och kvalitetsfodring ska 
tillverkningspersonalen direkt informeras. Information om resultatet av vidtagna 
åtgärder skall också ges till tillverkningspersonalen (2001). Enligt personal på 
Segerströms dokumenteras sällan de fel som hittas internt och de följs oftast heller 
inte upp. En av de artiklar som tidigare ringades in som en av dem som orsakat 
flest reklamationer har kontrollerats under en längre tid. Kontrollen utgör, enligt 
författaren, en egen operation snarare än en kortsiktig åtgärd. Den ansvariga 
operatören kommenterar situationen med: ”Det händer inget. Det är lika mycket 
fel nu som när jag började”.  Vissa artiklar har, som sagt, kontrollerats under en 
längre tid och enligt kontrollanterna återkommer samma fel gång på gång . 
Sörqvist menar att en viktig del i arbetet med att eliminera avvikelser är att 
genomföra åtgärder. Åtgärderna bör sättas in för att säkerställa att inte samma fel 
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uppträder igen. Han menar också att det är viktigt att ta vara på information i 
samband med åtgärden och pekar även på vikten av återkoppling av 
kontrollresultat (2001). Att kommunicera resultat från kontroller är alltså 
förutsättningen för att eliminera fel.  

6.11  Kommunikation 
Kommunikationsbrister anses vara en kronisk avvikelse. En reklamation kan ses 
som ett sätt att kommunicera en avvikelse.  
Det finns idag inget system för hur interna kvalitetsärenden skall kommuniceras 
inom Segerström. Behovet av ett internt reklamationssystem är något som 
samtliga intervjuade medarbetare nämner när kvalitetsarbetet inom verksamheten 
diskuteras. En arbetsledare säger: ”Ju mer vi kan stoppa internt ju mindre når 
kund”. Flera operatörer efterfrågar en rutin för vad de ska göra och vem de ska 
kontakta när de upptäcker ett fel eller när de får idéer om hur en process eller 
arbetsrutin kan förbättras. De interna kvalitetsbristerna ses som oerhört 
omfattande av samtliga arbetsledare inom verksamheten. De känner att de inte har 
tid att arbeta med interna avvikelser. ”Om vi [arbetsledarna för olika avdelningar 
inom verksamheten] började skicka interna reklamationer till varandra så skulle 

vi inte hinna ägna oss åt något annat”. 
Frånvaron av god kommunikation mellan anställda med liknande arbetsuppgifter 
leder ofta till, enligt Jacobsen och Thorsvik, att man vet för lite om varandras 
arbetsuppgifter (2002). Enligt flera av de operatörer som har intervjuats är 
vetskapen om hur andra avdelningar arbetar liten. Som exempel kan nämnas att 
operatörerna på pressavdelningen inte alltid vet vilken typ av avvikelser som 
problematiserar processen för operatörerna på svetsavdelningen. Jacobsen & 
Thorsvik anser att kommunikationsproblem får konsekvensen att ledare och 
anställda inte får den information de behöver för att kunna optimera sitt dagliga 
arbete (2002). 
Även Deming ansåg att många kvalitetsproblem beror på att kommunikationen 
mellan avdelningar är bristfällig. Han uttryckte detta genom att peka på vikten av 
att ”riva ner barriärerna mellan avdelningar” (Bergman & Klefsjö, 2001). Enligt 
flera av de intervjuade medarbetarna så finns det en tydlig ”vi och dem” känsla 
mellan avdelningarna på Segerström. Denna typ av känsla är enligt Frid vanlig 
inom verksamheter där brandsläckning dominerar kvalitetsarbetet (1997).  
 
Det är inte heller alltid som operatörerna inom verksamheten får reda på att det 
kommit in en extern reklamation på de artiklar som de tillverkar. Jämförs 
modellen över kommunikationsprocessens steg med processkartläggningen över 
reklamationshanteringen på Segerström blir det tydligt att det ursprungliga 
budskapet ibland passerar en lång rad personer innan huvudmottagaren nås. En 
del av informationen stannar ibland upp efter att den skickats ut till arbetsledare 
och förstemän. Risken för störningar ökar då antalet mottagare som skall avkoda 
informationen om reklamationer och förmedla den vidare ibland är stort. Mycket 
av informationen skickas dessutom via e-post, vilken, enligt Jacobsen & Thorsvik, 
förmedlar rik information i liten grad (2002). På grund av tidsbrist kommunicerar 
kvalitetsavdelningen ibland direkt med operatörerna, för att identifiera en 
potentiell orsak, när en reklamation inkommit. Då ansvarig på 
produktionsavdelningen inte tar del av informationen om kvalitetsärendet och 
dess åtgärder blir konsekvensen att åtgärder inte alltid blir gjorda. Enligt Jacobsen 
& Thorsvik är tidspress en känd barriär i kommunikationsprocessen (2002). De 
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anser även att den fysiska närheten kan spela en avgörande roll vid 
kommunikationen mellan människor. Fysisk närhet ökar kommunikationen 
mellan människor medan fysiskt avstånd minskar den. Kvalitetsavdelningen på 
Segerström sitter idag i ett kontorslandskap, på andra våningen, bakom en kodad 
dörr. Både operatörer och medarbetare på kvalitetsavdelningen uttrycker en vilja 
om att kvalitetsavdelningen i stället borde sitta i en kupa nere i produktionen.  
 
Robbins pekar på ytterligare faktorer som är beroende av att det finns en god 
kommunikation. Han menar att framtagande av specifika mål, feedback om 
framåtskridande på väg mot måluppfyllelse och förstärkning av önskat beteende 
alla stimulerar motivation samt kräver kommunikation (Robbins, 2005). 
Kommunikation utgör alltså en viktig del i arbetet med att nå de satta 
kvalitetsmålen på Segerström.  Feedback, eller uppföljning, påverkar även 
medarbetarnas motivation och engagemang och är avgörande för i vilken grad en 
person får information om sina arbetsresultat. Exempel som av medarbetare på 
Segerströms nämns, där en utökad uppföljning av informationen är önskvärd, är 
mätresultat, feedback efter att åtgärder genomförts, uppföljning av 
kontrollresultat, stopp- tider och kassationer. Kaufmann och Kaufmann menar att 
det är nödvändigt att ledningen ger respons på medarbetarnas prestationer för att 
de skall kunna lära av sina erfarenheter (2005). Några av de anledningar som 
nämns som orsaker till att vissa rutiner, såsom städrutiner och ifyllande av 
loggböcker, ej sker är just brist på uppföljning. Uppföljning är alltså ett viktigt 
verktyg för att lyckas implementera ett standardiserat arbetssätt. 

6.12  Standardisera 

För att upptäcka de kroniska avvikelserna är ett systematiskt arbetssätt nödvändigt 
(2001). Då instruktioner och rutiner utgör en viktig del i skapandet av ett 
standardiserat och systematiskt arbetssätt kommer en beskrivning av dessa att 
göras nedan.  

6.12.1 Instruktioner 
Instruktioner var en faktor som återkom som en av de, enligt medarbetarna inom 
verksamheten, vanligaste orsakerna till flera av feltyperna som resulterat i 
reklamationer. Jönsson menar att instruktioner är detaljerade beskrivningar av hur 
olika aktiviteter ska genomföras. De utgör ett kvalitetssystems minsta beståndsdel 
(1986). Genom observationer och samtal med arbetsledare och operatörer 
konstateras att det idag saknas arbets- och kontrollinstruktioner på flera 
arbetsplatser inom verksamheten. Det saknas främst för vissa jobb vid 
monteringen, för logistik (interna samt externa transporter), för lager, vid 
rörbockningen samt för många operationer i Segerströms verksamhet i Estland. 
Vid samtal med några operatörer säger de, att trots att flera av dem arbetat i 
verksamheten i många år, ibland måste fråga varandra hur man gör ett visst jobb 
eller hur man utför en viss kontroll.  
 
På svets- och pressavdelningen finns en del instruktioner, men många av dem är 
inte uppdaterade. Enligt SAPS- manualen skall standarden vara levande och 
uppdateras så snart ett bättre sätt att utföra arbetsuppgiften på är hittat. 
Avsaknaden av uppdaterade instruktioner samt ett standardiserat arbetssätt gör, 
enligt författaren, att det är svårt att identifiera avvikelser. Något som i vissa fall 
påverkar möjligheten att hitta grundorsaken till reklamationer och att styra 
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processen. En del av de operatörer som står vid arbetsplatser som har instruktioner 
menar att eftersom instruktionerna sällan uppdateras stämmer inte allt i dem. De 
pekar på att det är säkrare att lita på sin egen erfarenhet än att kolla i ”papper som 
inte stämmer”.  
 
Shingo anser att standardisera arbetsuppgifter är grunden för ständiga 
förbättringar inom lean production (1989). I SAPS- manualen står att det hittills 
bästa, kända sättet att utföra en arbetsuppgift på skall ligga till grund för det 
standardiserade arbetssättet på Segerström. Att standardisera ett arbete innebär att 
alla som utför arbetet skall göra det på samma sätt (2003). Förutsättningen för att 
skapa en mätbar bas anses inom SAPS vara ett standardiserat arbetssätt samt ett 
definierat normalläge. Normalläget ska beskriva vad som ska göras samt hur 
arbetet ska följas upp. Ett uppnått normalläge tros leda till synliggörandet av 
avvikelser och gör det också möjligt att utmana normalläget (SAPS manual, 
2003). En arbetsledare kommenterar frånvaron av instruktioner och rutiner på 
följande sätta: ”Man kan inte säga till någon att de gör fel om de inte har fått reda 
på hur man gör rätt”. Författaren har genom deltagande observationer även 
noterat att många av de instruktioner som finns endast beskriver den specifika 
tillverkningsprocessen. Hur en medarbetare skall agera vid eventuella problem 
finns det inga instruktioner för. Mycket inom verksamheten tycks även vara 
informella ”det är så här vi arbetar här” instruktioner och finns ej dokumenterade. 
Avsaknaden av dokumenterade rutiner, i synnerhet för funktionsöverskridande 
processer, problematiserar bland annat säkringen av processen vid 
nyanställningar. Vad är då syftet med en rutin jämfört med en instruktion?  

6.12.2 Rutiner 
Enligt Jönsson är syftet med rutiner att de skall samordna olika aktiviteter med 
betydelse för kvaliteten. De definierar vilket handlingsmönster som skall följas, i 
vilken ordning olika aktiviteter skall göras samt fördelar ansvaret för utförandet 
av olika aktiviteter mellan funktioner och avdelningar inom organisationen 
(1986). Söderqvist menar att när företagets rutiner och specifikationer inte följs 
uppstår en avvikelse.  
 
Det finns många rutiner som genom tidigare satsningar på SAPS är 
dokumenterade. Dessa rutiner följs dock inte alltid. Kontroll av första och sista bit 
är en av de rutiner som enligt intervjuad personal inte alltid följs. Vid vissa 
stationer finns ingen första bit utplockad. På andra platser ligger den utplockade 
första biten på golvet istället för att vara upphängd, i enlighet med rutinerna, med 
tid och datum för utplock. Vid en arbetsstation hängde en första bit från över ett år 
tillbaka. Den berörda artikeln hade dessutom genomgått förändringar i 
konstruktionen. Vid samtal med flertalet operatörer och arbetsledare framkom att 
det inte finns något enhetligt system för om kontrollinstruktioner skall skickas ut 
tillsammans med varje order eller ej. Tidigare följde en kontrollinstruktion med 
order och operatören skrev under att kontroll var genomförd. Genom att följa 
punkterna på den såkallade ”operatörschecklistan/instruktionen för kontrollstatus 
på godsflagga” visste operatörerna i nästa steg att de ingående artiklarna var 
kontrollerade (OPINSTR.PM4, 1993). En operatör säger: ”Man kände ansvar för 
det man gjorde.”. Dessa beskriver dock inte hur kvalitetsarbetet skall se ut. 
I dag signeras, enligt uppgift, sällan denna typ av kontrollinstruktion. Enligt 
Jönsson bör målet med en verksamhet vara att planera och utföra varje 
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Figur 6.3. Otydliga roller. (Från 
Jönsson, 1986.) 

arbetsuppgift så att det inte blir några fel (1986). Då kontroll av de producerade 
bitarna inte alltid görs anser författaren att risken för att fel når kund ökar.  
Vid den orsaksanalys som kvalitetsavdelningens medarbetare gör när en 
reklamation från kund kommer in ställs ofta frågan hur operatörerna gör vid 
tillverkningen av produkten. Genom deltagande observationer noterar författaren 
att svaret på denna fråga ofta är: ”Jag gör såhär, men jag vet inte hur alla andra 
gör”. Flera medarbetare inom Segerströms verksamhet påpekar att det saknas 
rutiner för hur arbetet skall gå till, i synnerhet kvalitetsarbetet.  
 
Vid samtal med medarbetarna på kvalitetsavdelningen är just standardisering av 
rutinmässiga arbetsuppgifter något som efterfrågas. Om rutiner tas fram för till 
exempel kontroller, genomförande av åtgärder i samband med en reklamation 
samt hantering av interna kvalitetsavvikelser så tror de att de skulle få mer tid till 
att arbeta förebyggande. Frid understryker just att det i förbättrings- och 
kvalitetsarbetet är nödvändigt att göra tid tillgänglig för att inte gå tillbaka och 
ägna sig åt akut brandsläckning. Hon menar att ett första steg kan vara att 
standardisera rutinmässiga arbetsuppgifter och på så sätt undvika rutinmässiga fel. 
Detta ger utrymme till att vara kreativ (1997). Med andra ord skall tydliga roller 
tas fram.  

6.13  Roller 

Medarbetare på kvalitetsavdelningen samt i produktionen på Segerström pekar 
alla på att det i dagsläget inte finns några som är uttalat ansvariga för det interna 
kvalitetsarbetet i verksamheten. Det finns till exempel inga uttalade roller, utanför 
kvalitetsavdelningen, med ansvar för aktiviteter kopplade till interna 
reklamationer, orsaksanalyser, uppföljning av interna kvalitetsärenden, 
uppföljning av kontrollresultat, mätresultat eller genomförande av interna åtgärder 
i produktionen i samband externa reklamationer. Bergman & Klefsjö menar att en 
av de viktigaste komponenterna vid processorientering är tydliga roller med 
uttalade befogenheter och ansvar. Ansvaret för respektive roll skall vara formellt 
definierat för att undvika missuppfattningar, det räcker inte med att det ligger i 
bakgrunden som en oskriven lag (2001).  Genom att studera hur 
avvikelsehanteringen ser ut hos benchmarkföretagen blir det tydligt att definierade 
roller och ett uttalat ansvar utgör en viktig del av kvalitetsarbetet. På Scania talar 
man till exempel om problemägare och lösningsansvarig. 
Många roller inom Segerström tycks vara uppdelade på ett, ur författarens 
perspektiv, funktionellt sätt. Genom observationer i samband med 
reklamationshanteringen visar det sig att det inom Segerström finns ett antal 
processer utan formella och uttalade ägare.  
När efterkontroll i dagsläget sätts in är det ofta 
en annan avdelning än den där felen uppstått 
som genomför kontrollen. Författaren ser detta 
som en faktor som kan bidra till att 
kontrollresultat inom Segerström sällan följs 
upp. Den kontrollerande avdelningens 
huvuduppgift är, enligt intervjuad personal, 
direkt kopplad till deras tillverkningsprocess. 
Resultaten från kontrollen ses som en uppgift 
utanför de ordinarie arbetsuppgifterna. Det 
finns således inget direkt intresse från dem att 
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följa upp resultaten. Eftersom kontrollen ofta ligger utanför den orsakande 
arbetsstationen blir det heller inte naturligt för operatörerna att följa upp resultatet. 
En operatör säger: ”Jag måste ju göra mitt vanliga jobb. Jag har inte tid att kolla 
kontrollen”.  Det visar sig att operatörerna inte heller alltid vet att det är en 
slutkontroll på de artiklar som de tillverkar. Ljungberg och Larsson pekar på att de 
processer som involverar mer än en funktion eller avdelning riskerar att hamna i 
ett läge där ingen känner ansvar för processen som helhet. De menar att 
avsaknaden av uttalade befogenheter och ansvar gör att det ibland uppstår 
situationer där ingen vet vem som är ansvarig för processen (2001).  
Interna transporter, logistik, lager samt kvalitetskontroller är exempel på processer 
som, ur ett kvalitetsperspektiv, ligger i riskzonen för att ”hamna mellan stolarna” 
och som påverkar kvaliteten på verksamhetens produkter. Interna transporter är 
något som varje avdelning ansvarar för och det finns, enligt arbetsledaren för 
externa transporter, ingen helhetsstrategi för de interna truckrutterna. Även flera 
av de interna truckförarna menar att det saknas en ansvarig person för de interna 
transporterna och för logistik. Medarbetare på kvalitetsavdelningen pekar på att 
det är svårt att göra en orsaksanalys av de processer som inte har någon uttalat 
ansvarig. Vidare menar de att då grundorsaken, till reklamationer kopplade till 
processer utan ägare, är svår att hitta så går det ej att genomföra några åtgärder för 
att eliminera risken att feltypen återkommer. I samband med administrativa 
reklamationer skickas ärendena ofta runt till olika personer inom verksamheten. 
Frid menar att detta kan undvikas genom att ansvar delegeras i tillräcklig 
utsträckning och att alla vet vem som har vilket ansvar. På detta sätt kan 
situationer där tid går åt att skylla på varandra undvikas. Hon anser även att 
tydliga roller är förutsättningen för att nå uppsatta kvalitetsmål med önskad 
effektivitet (1997). 
 
Många av de intervjuade medarbetarna på Segerström nämner faktorer som 
tidsbrist och resursbrist som orsaker till att det inte finns några som är ansvariga 
för det interna kvalitetsarbetet. Frid menar att genom att tydligt definiera vem som 
har vilket ansvar så vet också medarbetare inom organisationen hur olika 
uppgifter och problem skall angripas. Något som enligt Frid sparar tid. 
Förutsättningen är dock att företagsledningen ser till att det finns tillräckligt med 
resurser för att nå mål och kvalitetspolicy (1997).  
 
Som nämnts tidigare anser författaren att kvalitetsarbetet inom Segerström idag 
ses ur ett alltför funktionellt perspektiv. Frid belyser att de kvalitetspåverkande 
aktiviteterna tränger in i alla företagsfunktioner som är kopplade till 
produktframtagning. Kvalitetsstyrning angår enligt henne bland annat 
företagsledning, marknadsfunktion, utveckling och konstruktion, beredning och 
planering, inköp, tillverkning, försäljning, service, underhåll, administration, 
ekonomi med flera (1997).  
 
Appliceras dessa teorier på reklamationshanteringsprocessen på Segerström blir 
det tydligt att de delar som sköts av en specificerad roll fungerar mer eller mindre 
rutinmässigt. Detta gäller den del av processen som täcker aktiviteter fram till och 
med att en 8D-rapport skickas ut till en avdelning. När reklamationshanteringen 
når de steg där inga specifika roller finns eller något uttalat ansvar ej är definierat 
fungerar det, enligt medarbetare inom verksamheten, inte alltid. Jönsson pekar på 
att speciell utbildning inom kvalitet behövs för att medarbetarna inom en 
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verksamhet skall kunna leva upp till sitt ansvar för de egna arbetsuppgifterna. Det 
är viktigt att identifiera behovet av utbildning och se till att den genomförs (1986).  

6.14  Utbildning 

En av de första frågorna som ställs när en ny reklamation dykt upp är om det är 
nyanställd eller inhyrd personal som genomfört arbetet, då detta av många inom 
verksamheten anses öka risken för avvikelser.  
När en nyanställd börjar på Segerströms är tanken att en ”fadder” skall lära upp 
den nya medarbetaren. Enligt operatörer, förstemän och arbetsledare finns dock 
inte alltid tid till detta. Det finns heller inga dokument med rutiner för hur 
upplärningen skall gå till eller vad det innebär att vara fadder. Just att skapa 
förutsättningar för delaktighet anses inom metoder som TQM vara viktigt för att 
lyckas med kvalitetsarbetet. En del i detta är utbildning. Enligt Frid representerar 
kunskap och metoder den viktiga hårda sidan av kvalitetsarbetet. Hon menar 
också att alla inom en organisation måste få den utbildning som krävs för att nå 
mål och arbeta vidare med förbättringar. Jönsson menar att en förutsättning för att 
känna ansvar är att ha kunskaper och hjälpmedel. 
 
Några av de feltyper som ringades in som mest förekommande i de kvantitativa 
studierna var felaktig svets och svets saknas. Dessa feltyper är bland annat vanligt 
förekommande på Crossmember assy LHD, en av de artiklar som stått för flest 
reklamationer. Vid samtal med förstemän och operatörer framkom att roboten 
alltid skall backas vid problem för att undvika att den hoppar över svetsar. Rutin 
på att detta skall ske finns, däremot finns ingen rutin för att utbilda personal i hur 
man backar roboten. Just osäkerheten och brist på kunskap om hur man gör ses 
enligt några av operatörerna på avdelningen som en bidragande faktor till att 
svetsar missas. ”En del vet inte hur man backar. Sedan är man rädd att roboten 
ska krocka”.  
 
Finns det fler övergripande rutiner som påverkar kvalitetsarbetet på direkt sätt? 
Andra rutiner som ej följs i tillräcklig utsträckning, enligt såväl arbetsledare som 
medarbetare på verkstads- och underhållsavdelningen, är sådana som har med 
förebyggande underhåll att göra.  
 

6.15  Underhåll 
Enligt arbetsledarna på främst press- och svetsavdelningen på Segerström, har 
många felorsaker sin grund i problem med maskiner och utrustning. Blucher & 
Emilsson pekar på att slutproduktens kvalitet påverkas av fel i utrustning och 
maskiner (1998). Exempel på konsekvenser, enligt arbetsledarna på Segerström, 
av problem med utrustning, är att artiklar tillverkas fel på grund av att utrustning 
och maskiner ej utformats på rätt sätt från start, slitage, haveri eller att givare ej 
fungerar.  
 
Personal på underhållsavdelningen samt arbetsledare inom verksamheten pekar på 
att underhållsavdelningen ofta är överbokad. Majoriteten av aktiviteter är 
”akututryckningar”. Det finns, enligt arbetsledarna på Segerström, inget 
fungerande förebyggande underhåll. Blucher & Emilsson menar att genom att lära 
av varandra inom organisationen kan operatörer utbildas i hur utrustningen 
fungerar. På detta sätt kan operatören alltmer ta över en del av 
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underhållsavdelningens arbete och underhållsavdelningen får på så sätt möjlighet 
att utveckla och arbeta med ett specialistunderhåll (1998). 
 
Det finns idag ett underhållssystem, kallat TEKLA, på Segerström. Där alla 
underhålls- och reparationsärenden skall registreras. Såväl engångsreparationer 
som återkommande underhåll kan läggas in i systemet. TEKLA används dock inte 
i den utsträckning som intervjuade operatörer, medarbetare på 
underhållsavdelningen och arbetsledare skulle önska. Många 
kommunikationskanaler för reparationer går istället utanför systemet. Medarbetare 
på underhållsavdelningen anser att detta är en av orsakerna bakom att ett 
förebyggande underhåll saknas. ”Finns inte önskemål om en reparation 
inregistrerad i systemet så vet vi ju inte om den”. 

 
Enligt Blucher & Emilsson kan dock många problem stoppas innan de blir ett 
ärende för underhållsavdelningen genom rengöring av utrustningen. De anser att 
en noggrann rengöring leder till färre kassationer, stabilare kvalitet, längre 
livslängd samt förenklar upptäckten av problem (1998). Operatörerna på 
Segerström försöker, enligt egen utsago, ha någorlunda ordning och reda på 
arbetsplatsen, men de städrutiner som sitter uppsatta vid många arbetsstationer 
fylls i dagsläget sällan i. Detsamma gäller dokumenten över underhåll av 
maskiner. En operatör säger: ”Det är ändå ingen som kollar i dem…förutom vid 
kundbesök”.  Även inom lean production diskuteras att om operatörerna själva tar 
ansvar för bland annat underhåll anses arbetet med att minska slöserier 
underlättas. I SAPS utgörs basnivån just av punkter som ordning och reda och 
standardiserat arbetssätt. En annan viktig punkt inom SAPS anses vara SAPS- 
teamet. 

6.16  Team 
I och med att arbetet med SAPS startats på nytt så har alla medarbetare blivit 
uppdelade i förbättringsgrupper, kallade SAPS- grupper. SAPS- grupperna är 
indelade efter vilken avdelning man arbetar på. Sandholm menar att team är en 
naturlig miljö för delande av idéer och för implementering av förbättringar (2001). 
Frid påpekar att för kunna gå vidare med förbättringsarbetet, öka chansen att hitta 
bättre lösningar och att agera snabbt, är en hög grad av samarbete mellan och 
inom avdelningar viktig. En plan för hur samarbetet skall ske måste tas fram och 
samarbetsforum måste skapas (Frid, 1987).SAPS- grupperna är således, enligt 
författaren, en viktig del i förbättringsarbetet. Sammansättningen kan dock 
ifrågasättas då det, enligt Robbins, är en fördel om grupper på en arbetsplats är 
tvärfunktionella och har representanter från olika avdelningar och från olika 
nivåer inom organisationen (2005). De flesta SAPS- grupperna på Segerströms är, 
i författarens ögon, indelade efter funktion. Det saknas även en struktur för hur 
samarbetet mellan olika SAPS- grupper skall ske. Frid menar att det inte går att 
lita på att individers vilja och initiativförmåga ska räcka för att skapa ett 
fungerande samarbete. Hon anser att samarbete är grundförutsättningen för att 
skapa ett fungerande förbättringsarbete där det finns en gemensam uppfattning om 
nuläget, problemen, orsakerna och möjligheterna (1997).  
 
Effekten av att arbeta i tvärfunktionella grupper kan exemplifieras genom de 
fokusgrupper som ibland skapas på Segerström, när kvalitetsläget mot en viss 
kund blir alltför kritiskt. I dessa tvärfunktionella grupper ingår bland annat 
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medarbetare från underhåll, arbetsledare från berörda processer, representanter 
från kvalitetsavdelningen med flera. Gruppen träffas en gång i veckan och 
tillsammans försöker de identifiera bakomliggande orsaker till fel samt initiera 
åtgärder. Resultatet av arbetet i dessa fokusgrupper har bland annat varit att den 
artikel som orsakat flest externa reklamationer mot verksamheten under det 
senaste året, idag bara får en enstaka reklamation då och då.  

6.17  Ledarskap 
ISO/TS16949: Ledarskapet skapar förutsättningar för medarbetarna att utföra 

sina arbetsuppgifter och uppfylla kundkrav och kvalitetsmål. 

 
En av arbetsledarna på Segerström beskriver att han ofta, vid tillfällen då 
utleverans riskerar att försenas, får order ”uppifrån” om att skicka iväg artiklar så 
snabbt som möjligt. Detta innebär att efterkontroll samt etikettering via maskin 
med mera ej hinns med. En operatör säger: ”Att producera är viktigare här än att 
skicka bra grejer”. Gray och Larson pekar på att en ledares beteende symboliserar 
hur andra skall arbeta och agera. Det kan till exempel gälla vad som skall 
prioriteras inom verksamheten (2006). Sandholm understryker även han att för att 
kvalitetsarbetet skall fungera krävs ledningens engagemang, grundläggande är att 
ledaren för företaget tydligt i handling visar att verksamhetsutveckling med fokus 
på kvalitet skall drivas. En ledares uppgift är, enligt, Bergman och Klefsjö, just att 
ange färdriktning, skapa möjligheter för medarbetarna samt delegera ansvar och 
befogenheter (2001). Målet med deras arbete är enligt de intervjuade operatörerna 
att göra ett bra jobb. En av operatörerna tillägger: ”Man kan inte göra ett bättre 
jobb än vad förutsättningarna tillåter. Jag vill göra ett bra jobb efter rätt 

förutsättningar. Idag har jag inga drömförutsättningar direkt”.  
Jönsson menar att ledningen måste se till att de resurser som krävs för att uppfylla 
kvalitetspolicy - och mål finns. Det kan handla om mänskliga resurser och 
speciellt kunnande, utvecklings- och konstruktionsresurser, tillverkningsresurser 
eller kontroll- och provningsresurser. Det är också ledningens ansvar att se till att 
samordningen och styrningen sker effektivt (1986). De uppsatta målen samt 
uppföljningen av delmål som ledningen på Segerström tagit fram kan ses som en 
övergripande struktur för kvalitetsstyrning. De kan liknas vid Management by 
Objective (MBO) som, enligt Robbins (2005), är en strategi där ledningen 
tillsammans med medarbetarna deltar i att sätta mål för verksamheten. Som 
nämnts tidigare upplever många inom verksamheten dock att det i dagsläget 
varken finns tid eller resurser att arbeta proaktivt med kvalitet. 

6.18  Motivation 

En viktig del i SAPS arbetet anses vara rätt från mig. För att verksamheten skall 
producera felfria artiklar krävs mer än att säkra utrustningen; medarbetarna måste 
vara kvalitetsmedvetna och motiverade att arbeta med kvalitet. Enligt SAPS skall 
medarbetaren vara i centrum. Robbins lyfter fram att motiverade medarbetare 
leder till att färre säger upp sig, minskat antal frånvarotimmar samt högre kvalitet 
och produktivitet (2005). Vid samtal med representanter från benchmarkföretagen 
framkom att de alla har ringat in samma faktorer som de allra viktigaste för ett 
lyckat förbättrings- och kvalitetsarbete; man måste få med sig alla i 
organisationen och det är ledningen som måste visa vägen.  
En av Herzbergs motivationsfaktorer är uppskattning. Uppskattning och 
uppmärksammande för sitt arbete är en faktor som operatörerna inom Segerström, 
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säger att de saknar. De nämner att de skulle önska att ledningen och andra 
tjänstemän, såsom personalansvarig, inköpsansvarig och ekonomiansvarig, syntes 
mer ”nere på golvet”. En operatör uttrycker den upplevda bristen på intresse 
genom att säga: ”Jag har aldrig under mina år på Segerström varit med om att 
någon ur ledningen kommit ner och frågat oss hur vi arbetar eller hur det går för 

oss! Jag tror inte att det är många på kontoret som egentligen vet HUR vi sköter 

vårt arbete, ändå är de beroende av ATT vi sköter det”.  
 
Några operatörer upplever att en del arbetskamrater inte verkar bry sig om 
resultatet av sitt arbete. ”De skiter i allt och ändå får de lika mycket betalt som 
oss”. De uttrycker att viljan att prestera på topp och att alltid göra rätt minskar på 
grund av bristen på uppmuntran. ”Ingen belönar dig för att du gör något bra!” 
Det är känt att anställda jämför sin egen arbetsinput och vad de får ut av det med 
andras. Om situationen uppfattas som ojämlik, det vill säga att den anställde till 
exempel känner sig underbelönad, uppstår en strävan att uppnå jämlikhet. 
Resultatet kan bland annat bli lägre produktivitet och minskad kvalitet (2005). 
Uppskattning och uppmärksammande är en faktor som ses som en av de allra 
viktigaste för att höja medarbetarnas motivation. En av medarbetare inom 
Segerström säger: ”Vi är bra på att påpeka när någon gjort fel, men dåliga på att 
säga att någon gjort något bra i det här bygget”. Några exempel på 
belöningsmetoder är, enligt Robbins, månadsvinster för anställda som har 
nominerats av sina medarbetare, uppmuntrande lappar från chefen, en tavla där 
extraordinära insatser visas offentligt, lönebonus med mera (2005).  
 
Att satsa på de anställda lönar sig och leder dessutom till bättre kvalitet. Vidare 
anses satsningar på förebyggande kvalitet löna sig ur ett ekonomiskt perspektiv.  

6.19  Kvalitetskostnader 
Dale and Plunkett anser att mätningar av kvalitetsbristkostnader kan vara ett första 
steg i förbättringsarbetet inom en verksamhet, då sådana mätningar kan visa vad 
som behöver förbättras. Organisationen ser på detta sätt inte enbart hur stora 
kostnaderna är utan också vart förbättringsmöjligheterna finns (1995). Segerström 
mäter kvalitetsbristkostnader per månad. De kostnader som mäts är kasskostnad, 
reklamationskostnader, extra ordinära tjänster samt extra frakter. Siffrorna baseras 
på de uppgifter som finns dokumenterade i företagets datasystem Movex. Genom 
observationer samt öppna intervjuer visade sig dock att mycket av det som 
kasseras aldrig registreras i systemet. Många kvalitetsrelaterade aktiviteter, som 
att räkna antal artiklar, justera felaktiga artiklar, sitta i kvalitetsmöten med kunder, 
mäta felaktiga artiklar, genomföra akuta åtgärder i verktyg, identifiera felorsaker 
och att efterkontrollera artiklar i samband med reklamation registreras inte heller 
alltid i systemet. Vid samtal med en operatör framkom att en del extra operationer 
har pågått i flera år, det finns dock ingen order på arbetsuppgifterna. ”Massor av 
det jag gör finns det ingen order på.” En liknande företeelse upptäcktes i 
samband med efterkontroller av olika artiklar. De artiklar som skrotas ut i 
samband med kontrollen registreras inte alltid i Movex. Enligt Atkinson och 
Hawley är det känt att företag har svårt att mäta alla de kvalitetskostnader som 
inte rutinmässigt rapporteras in i ekonomi- och produktionssystemet. Konton 
inom verksamheter innefattar ofta mindre än 20 % av de totala 
kvalitetsbristkostnaderna (1995).  
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Ett sätt att dela upp kvalitetskostnader är, enligt Chase med flera, i kontroll- och 
testkostnader, förebyggande kostnader, interna felkostnader samt externa 
felkostnader (2007). Studeras diagrammet över Segerströms 
kvalitetsbristkostnader blir det tydligt att data samlas in om kontroll- och 
testkostnader samt interna och externa felkostnader. Inga förebyggande kostnader 
finns definierade. Chase med flera menar att en tumregel säger att för varje dollar 
som spenderas på förebyggande kostnader kan företaget spara $10 i kontroll- och 
testkostnader samt felkostnader. De pekar på att genom att öka förebyggande 
kostnader sker en minskning av felkostnader inom verksamheten och därmed 
sänks de totala kvalitetsbristkostnaderna. När verksamheter satsar på att minska 
de verkliga kvalitetskostnaderna blir konsekvensen ofta dessutom att 
produktiviteten ökar (2007). Förebyggande kostnader är summan av alla 
kostnader associerade med att förebygga fel; exempelvis kostnader för att 
identifiera orsaken till ett fel, att implementera åtgärder, att träna personal, att 
utveckla systemet, att göra om produkten eller systemet, att köpa ny utrustning 
eller att modifiera den. Många av dessa faktorer har tidigare diskuterats som 
bristfälliga och således potentiella orsaker till att antalet reklamationer ej minskar. 
En av de beskrivna orsakerna handlade om att en del verktyg eller mått och 
vinklar på artiklar, som enligt produktionspersonalen omöjliggör en säker 
tillverkningsprocess, ändå i implementeringsprojekten beslutats att användas. Att 
stoppa eventuella felkällor så tidigt som möjligt är något som Jönsson diskuterar. 
Ju tidigare fel i produkter och tillverkningsprocesser upptäcks ju mindre kostsamt 
blir det (1987).  
I figuren nedan har en lista över aktuella aktiviteter med effekt på kvaliteten på 
Segerström, som ofta sker efter tillverkningsprocessen, ställts i förhållande till ett 
önskat tillstånd med fokus på förebyggande aktiviteter. Tid och resurser har av 
många nämnts som orsaken till att man ej hinner arbeta med förebyggande 
aktiviteter. Kanske kan den upplevda resursbristen lösas genom att förskjuta 
aktiviteter. 

 
Figur 6.4 Kostnaden av åtgärder efter produktionsprocessen. 
 
Författaren tror att en omfördelning av såväl tid, resurser som kostnader skulle 
kunna få en mycket positiv effekt på verksamheten ur många perspektiv. Om de 
personer som idag ägnar tid åt kontroller och justeringar istället kunde ägna tid åt 
förebyggande aktiviteter och förbättringsaktiviteter skulle, enligt författaren, stora 
besparingar kunna göras och företaget skulle även ha en nöjdare personal. 
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Sandholm diskuterar detta och anser att kvalitet, genom tillförda egenskaper, ger: 
ökad kundtillfredsställelse, större efterfrågan, bättre konkurrenskraft, större 
marknadsandelar, ökade intäkter samt nöjdare personal. Ökad kvalitet genom 
eliminering av fel/brister ger: minskat kundmissnöje, minskad felförekomst, ökad 
kapacitet, bättre leveransförmåga, minskade kostnader samt minskat missnöje hos 
personalen (2001).  
 
En del av de intervjuade på Segerströms har en syn på kvalitet som påminner om 
ett värdebaserat perspektiv, där kvalitet enligt Bergman och Klefsjö, värderas i 
relation till kostnad och pris (2001). En arbetsledare säger ”betalar de[slutkund] 
för en Skoda kan de inte förvänta sig en Rolls Royce.  En representant ur 
ledningen uttrycker en liknande syn på kvalitet. ”Företaget skall ge kunden den 
kvalitet de efterfrågar/ betalar för, varken mer eller mindre.” Dessa uttalande 
tycks peka på en uppfattning om att det går att nå överkvalitet. Men enligt 
Sörqvist existerar ej överkvalitet. Han menar att kvalitetsaktiviteter, normalt sett, 
alltid är lönsamma. Genom att kvantifiera bristerna i kronor och ören ökar dock 
förståelsen och acceptansen hos ledning och operatörer för att bristerna bör 
åtgärdas för att minska kostnaderna och öka kvalitén (2001). 

6.20  Författarens utvärdering av uppsatsen 
Nedan diskuteras uppsatsen trovärdighet. En beskrivning av eventuella 
förändringar och förbättringar av val av metod och arbetssätt kommer också att 
diskteras. 
 
Syftet med denna utredning har varit att ringa in orsakerna till att antalet externa 
reklamationer ej minskat mot Segerström. Den kvantitativa studie som tidigt 
genomfördes baseras på hur verksamheten tidigare har hanterat kvalitetsärenden 
och bygger på kategoriseringar av områden som feltyp, vilken avdelning som 
ansetts ansvarig för reklamationer med flera. Denna kategorisering har subjektivt 
bedömts av tidigare medarbetare. Då en djupare orsaksanalys, enligt uppgift, inte 
alltid skett kan resultaten från den kvantitativa undersökningen vara missvisande. 
De kompletterande kvalitativa undersökningarna som gjordes kan även de 
ifrågasättas då risken för en subjektiv bedömning alltid finns. Öppna intervjuer 
ansågs, efter att ett antal inledande halvstrukturerade intervjuer genomförts, som 
den bästa intervjuformen, detta för att inte på förhand styra intervjuns innehåll. 
Det finns dock alltid en risk för ledande frågor. Då minnet är selektivt kan detaljer 
också glömmas bort.  
 
För att minimera risken för en alltför snäv tolkning användes metodtriangulering 
och abduktion. Olika insamlingsmetoder av information har fortlöpande 
kombinerats för att öka resultatens reliabilitet. En omfattande litteraturstudie med 
teorier från olika ”skolor” har legat som grund för den sekundära 
kunskapsinsamlingen. Ambitionen har varit att ta in flera olika perspektiv. 
Resultat har också kontinuerligt visats, diskuterats och ifrågasatts av såväl interna 
representanter inom Segerströms verksamhet som av externa kontakter, vilket 
förhoppningsvis lett till ökad inre validitet. Valet av vilka delar av resultaten som 
använts för att gå vidare med en analys har dock skett utifrån ett begränsat antal 
personers perspektiv och vissa viktiga områden kan ha missats, vilket 
problematiserar reliabiliteten.  
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Teorier har under arbetets gång förkastats och vidareutvecklats, något som 
sannolikt ökat uppsatsens reliabilitet. Att testa hypoteser och ifrågasätta 
reliabiliteten av resultat har underlättats av att författaren, under arbetets gång, 
även arbetet som kvalitetsingenjör inom den studerade verksamheten. Djupare 
datainsamling har således kunnat göras och områden hittas som endast kunnat 
upptäcktas genom återkommande deltagande observationer. Även om författaren 
är av åsikten att arbetets reliabilitet ökat genom en hög grad av deltagande 
observationer skall det dock tydliggöras att risken för en subjektiv tolkning av viss 
information också sannolikt ökat.  
 
Många av de teorier som applicerats på Segerström har sin grund i generella 
resultat i olika typer av organisationer. Då endast de delar som ansetts relevanta ur 
det specifika företagets synvinkel har analyserats djupare kan dock 
generaliserbarheten av undersökningens mer detaljerade slutsatser ifrågasättas.    
 
Att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder för att samla in data har 
fungerat mycket bra. Kanske skulle ordningen på de olika typerna av intervjuer ha 
varit omvänd. Genom att starta med öppna interjuver skulle mer specifika 
områden för strukturerade intervjuer kunnat identifieras. Detta skulle ha sparat tid 
och tidigt gett en övergripande bild av kvalitetsarbetet utifrån medarbetarnas 
perspektiv. I starten av arbetet genomfördes även en mycket omfattande insamling 
av kvantitativa data. En del av dessa data visade sig ha liten betydelse för arbetets 
resultat. Den ”onödiga” insamlingen skulle kunna ha undvikits genom att redan i 
det initiala skedet tillsammans med företaget ha begränsat undersökningen 
ytterligare, till vissa konkreta områden. Generellt skulle arbetet ha underlättats av 
att inte ha börjat med ”göra fasen” så tidigt utan att istället ha ägnat mer tid åt 
planeringsfasen, begränsning av uppgiften samt insamling av generell data.   

7 Slutsatser och rekommendationer 
Segerströms produktionssystem SAPS innehåller många bra metoder, men 
kvalitetsarbetet har inte varit en tydlig del av systemet. Om filosofierna inom 
SAPS förverkligades skulle antalet reklamationer mot Segerström med största 
sannolikhet minska, en plan för kvalitets- och förbättringsarbete finns därigenom 
alltså redan. För att realisera SAPS bör rutiner skapas för att knyta ihop de olika 
delarna, metoderna och dokumenten. Genom en tydlig struktur skulle 
medarbetarnas kunskap om den egna processen kunna fångas in och appliceras på 
verksamheten ur ett helhetsperspektiv- en synergieffekt skulle skapas. Många vet 
vilka områden som är problematiska samt hur de skulle kunna förbättras. Men i 
dagsläget finns ingen tydlig mottagare för förslag inom områden som hantering av 
avvikelser, uppföljning av reklamationer, genomförande av åtgärder eller 
förebyggande förbättrings- och kvalitetsarbete. Detta blir tydligt i samband med 
externa reklamationer, då analysen av dessa ofta stannar tidigt i ledet och i 
huvudsak genomförs av kvalitetsavdelningen. Då det oftast inte finns tid eller 
resurser att, i samband med en reklamation eller intern avvikelse, genomföra en 
djupare orsaksanalys och att vidta åtgärder, elimineras i dagsläget inte alltid 
felkällan och samma fel återkommer. Delar av den upplevda resursbristen skulle 
förmodligen kunna lösas genom en organisatorisk förändring där kvalitet utgjorde 
en viktig del i medarbetarnas formellt definierade roller.  
 



 92 
 

Det tycks vara kroniska avvikelser, som kommunikationsbrister, ej standardiserat 
arbetssätt, funktionsfokus istället för processfokus, ojämnt produktionsflöde och 
avsaknad av definierade kvalitetsrutiner som utgör de bakomliggande orsakerna 
till att antalet reklamationer ej minskar. Aktivteter som sträcker sig över de 
funktionella uppdelningarna riskerar idag att” trilla mellan stolarna”, något som 
drabbar kvalitets- och förbättringsarbetet. Hela 
tillverkningskedjor och processer bör belysas 
snarare än specifika funktioner och 
avdelningar. För att ta kvalitetsarbetet ett steg 
längre, minska antalet reklamationer och stanna 
kvar på den lägre nivån bör företaget satsa på 
att röra sig från ett funktionsorienterat 
produktionsperspektiv till ett helhetstänk där ett 
tydligt system för hantering av interna 
avvikelser tas fram. Det är viktigt att inte göra 
om samma misstag som vid tidigare försök med 
SAPS, då arbetet riktades in på enbart vissa 
enheter inom produktionsavdelningen. Alla bör 
vara involverade i kvalitetsarbetet. Att identifiera interna kunder skulle öka 
medvetenheten om hur en produkt eller tjänst används i nästa steg. Dessutom bör 
en analys göras vart i kedjan detaljer bör mätas. Detta skulle öka möjligheten att 
basera beslut på fakta. Även information från befintliga kontroller bör samlas in, 
sammanställas och återföras till ansvarig enhet för att resultera i nödvändiga 
åtgärder för elimination av fel . Målet bör dock, på sikt, vara att ta bort så många 
kontroller som möjligt.  

7.1 Standardiserat arbete 
För att medarbetarna inom verksamheten skall kunna lägga mer av sin tid på 
förbättrings- och kvalitetsarbete krävs att fler av de repetitiva aktiviteterna 
standardiseras och att tydliga roller tas fram. Detta gäller inte enbart specifika 
operationer inom produktionen utan även andra områden. Att det finns korrekta 
instruktioner är förutsättningen för att skapa ett så kallat normalläge och borde 
vara en av de första insatserna som sätts in i arbetet med att skapa ett långsiktigt 
hållbart kvalitetsarbete. Operatörerna är de som i produktionen vet ”det hittills 
bästa, kända sättet att utföra en arbetsuppgift på”, något som enligt SAPS- 
manualen skall ligga till grund för det standardiserade arbetssättet. Att utse en 
instruktionsansvarig i varje SAPS- team som ansvarar för att uppdatera de 
instruktioner som produktionstekniker skapar, i samband med introduceringen av 
en ny produkt skulle kunna vara en lösning. Övriga dokument som tas fram i 
samband med en så kallad PPAP (Production Part Approval Process) - FMEA, 
styrplaner, ritningar och processflödesscheman - bör även de uppdateras och 
hållas levande då många kunder kräver detta. Företaget rekommenderas att se 
över vilka dokument som skall användas vid olika tillfällen. När detta fastställts 
bör övriga dokument tas bort. På detta sätt säkerställs att samma dokument 
används överallt. Exempel på dokument som tycks vara i behov av en 
standardform är instruktioner i samband med att kontroll sätts in, kontrollflagga, 
spärrat flagga, dokument för kontrollresultat samt en enhetlig mall för arbets-, 
kontroll- och förpackningsinstruktioner. Samtliga dokument bör vara samlade i ett 
gemensamt system. Företaget har idag ett datasystem kallat BMS där många äldre 
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Figur 7.1. Kvalitetsarbetet bör 
sträcka sig över funktionsgränser. 
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Figur 7.2. 
Symboler för 
ofärdigt respektive 
färdigt gods. 

dokument ligger samlade, förslagsvis rensas icke aktuella dokument bort och 
ersätts med gällande filer.  
 
Men det räcker inte med att skapa och uppdatera instruktioner och dokument - det 
är rutinerna bakom dessa som är allra viktigast. Rutiner länkar samman 
instruktioner och dokument för olika enheter till en kedja av aktiviteter. De 
definierar vilket handlingsmönster som skall följas, i vilken ordning olika 
aktiviteter skall göras samt fördelar ansvaret för utförandet av olika aktiviteter 
mellan funktioner och avdelningar inom organisationen. Genom att ta fram rutiner 
för områden som avvikelsehantering, utbildning/faddersystemet, 
underhållsärenden samt uppdatering av dokument skulle verksamheten kunna 
knyta samman redan befintliga dokument och kunskaper . I de rutiner som 
behöver tas fram är dokumenterade roller med ett definierat ansvar en viktig del. I 
framtagandet av roller knutna till förbättrings- och kvalitetsarbetet är det viktigt 
att även processer som logistik, transporter, produktionsflöden, kontroller och 
märkning får en tydlig ägare. Dessa ägare måste veta vilka aktiviteter de ansvarar 
för. För att underlätta etablerandet av rutiner kan vissa 
åtgärder genomföras. För att skapa en röd tråd för en rutin 
för logistik och transporter samt minimera risken att en 
pall med ofärdigt gods går till kund skulle till exempel en 
enkel förändring av flaggsystemet kunna ske. En orange 
triangel för ofärdigt gods samt en grön kvadrat för färdigt 
gods skulle kunna läggas till i det redan existerande 
flaggsystemet. På detta sätt skulle truckföraren veta vilken 
pall som är redo för utleverans. Det finns även tydliga 
ordertavlor på vissa ställen inom verksamheten idag. 
Genom att använda dessa tavlor säkerställs att endast en 
order tas med till varje arbetsstation åt gången. Detta 
system borde implementeras på samtliga avdelningar. 
 
Till en början kommer förmodligen många åtgärder även involvera 
underhållsavdelningen och det är därför extra viktigt att en fungerande rutin för 
hur Tekla skall användas fastställs. Hela kedjan från att risk för fel eller haveri 
upptäcks till att reparation eller förebyggande underhåll sker bör finnas beskrivet. 
Även återkommande service bör alltid registreras i Tekla för att säkerställa att det 
sker. Det krävs dock resurser för att genomföra de registrerade aktiviteterna. 
Kunskapen om reparationer och hur utrustning hanteras bör tryckas ut i 
organisationen genom utbildningsinsatser. Såväl medarbetare i produktionen som 
på underhållsavdelningen efterfrågar en utökad användning av underhållssystemet 
Tekla.  

7.2 Processens kunder 

För att röra sig från det funktionellt uppdelade produktionsperspektivet mot en 
processorientering rekommenderas att samtliga inom verksamheten identifierar 
sina kunder och leverantörer. Detta skulle även vara ett första steg för att öka 
förståelsen av vikten av SAPS- arbetets ”rätt från mig”. Varje kund bör sedan 
skriva ned sina behov. Vilka mått är mest kritiska, vad brukar variera? Kundens 
behov kan med fördel sättas upp vid varje levererande arbetsstation. Idag får sista 
produktionssteget ofta denna information i form av en extern reklamation. Om 
varje intern kund upplyste sin leverantör om vad som är kritiskt för att processen 
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Figur 7.3 Orange kort 
för interna avvikelser. 

IQ+EQ = 
SANT 

 

Figur 7.4.  
Fungerande internt 
kvalitetsarbete ger 
nöjda externa kunder. 

skall fungera skulle chansen att avvikelserna uppmärksammas innan de når de 
externa kunderna öka. En viktig del i SAPS anses även vara att använda 
visualisering. Genom att sätta upp en bild på hur den tillverkade artikeln används i 
nästa steg skulle en medvetenhet om de interna kundernas behov kunna förstärkas 
ytterligare. En bild av den färdiga produkten, till exempel en lastbil, skulle också 
kunna sättas upp för att ge varje operatör en bild av vad det de gör resulterar i. 
Man bör tydligt kunna följa vilka kunder och leverantörer som gör de ingående 
detaljerna till en komplett artikel. Något som även skulle 
förenkla reklamationshanteringen då de ansvariga för en 
tillverkningskedjas gemensamma ansvar för att analysera 
grundorsaken skulle synliggöras. På detta sätt skulle även 
kommunikationen mellan och medvetenheten om de interna 
kunderna öka. Författaren anser detta vara direkt avgörande 
för att gå från att agera på symtom, ofta vid sista 
produktionssteget, till att stoppa eventuella avvikelser i 
tidiga led. Det är just de sista stegen i 
reklamationshanteringen som brister, det vill säga 
återkopplingen till produktionen (se bilaga 6).   

7.3 Avvikelsehantering 
Det är strukturen bakom att identifiera orsaken till en reklamation samt 
genomförandet av korrigerande åtgärder som idag saknas. Hur skulle då 
reklamationshanteringen kunna se ut för att flytta fokus från kvalitetsavdelningens 
ansvar att svara kund i tid till fokus på att finna orsaken samt åtgärda denna, med 
ansvar hos produktionspersonalen?  
 
Det krävs att ett forum för hantering av interna avvikelser skapas. Det finns idag 
inte några naturliga kommunikationskanaler eller mötesplatser för medarbetare 
från olika avdelningar inom verksamheten Att ordna en kvalitetskupa i 
produktionen skulle kunna skapa ett forum för kvalitetsärenden och fungera som 
en samlingsplats. En tavla över externa reklamationer samt en 
tavla över interna reklamationer kan sedan sättas upp vid 
denna kupa. Dessa tavlor skulle kunna kallas EQ- och IQ- 
tavlan (EQ = External Quality och IQ = Internal Quality). På 
detta sätt skulle det tydliggöras att om inte det interna 
kvalitetsarbetet fungerar, får det även konsekvenser för det 
externa kvalitetsarbetet. För att kunna följa analys av 
grundorsak samt genomförande av åtgärder bör ett kort möte 
hållas vid tavlorna varje dag, där reklamationsärenden följs 
upp. Med på mötet bör representanter från kvalitetsavdelningen samt 
kvalitetssamordnarna, Q- samordnarna, vara. Q- samordnarnas roll bör vara att 
ansvara för det interna kvalitetsarbetet per utvalt område. De bör vara ansvariga 
för att rapportera status på pågående ärenden och ta med information om 
mätresultat och kontrollresultat till mötet samt se till att nödvändiga åtgärder 
genomförs. Viktigt är också att kvalitetssamordnarna ser till att interna avvikelser 
fångas upp. Det finns sedan tidigare ett organge kort framtaget för interna 
reklamationer. Detta skulle kunna utgöra basen för hur interna avvikelser 
registreras. Avdelningens fem allvarligaste avvikelser skulle kunna samlas på en 
egen IQ- tavla. Kvalitetssamordnaren för avdelningarna/processerna avgör vilken 
avvikelse som skall registreras på den gemensamma IQ- tavlan vid 
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kvalitetskupan. Denna avvikelse bör även registreras, i förslagsvis ett Excel - 
dokument. På detta sätt kan statistik sammanställas. Byggs filen upp baserat på 
företagets övergripande affärssystem Movex så kan data om antal reklamationer, 
kassationer och kostnader länkas samman. Rutinen för hanteringen av avvikelser 
bör vara likadan oavsett om det är en extern eller intern avvikelse och bör 
förslagsvis följa strukturen på IQ- och EQ- tavlorna (se bilaga 7). En tydlig 
problemägare samt datum då åtgärden skall vara klar är viktigt. Utifrån behov kan 
tvärfunktionella möten i kvalitetskupan, med till exempel mättekniker, 
produktionstekniker, representanter från underhålls- och kvalitetsavdelningen 
samt berörda operatörer, hållas. På detta sätt kan de såkallade fokusgrupperna bli 
ett mer etablerat sätt att arbeta med kvalitetsärenden. Kvalitetsavdelningen är 
fortsatt ansvarig för att svara de externa kunderna i tid, men bör fungera mer som 
en coach för kvalitetssamordnarna genom att sätta deadline, uppdatera de 
gemensamma IQ- och EQ- tavlorna, följa upp resultat, ordna utbildningsinsatser, 
optimera processer med mera.  

7.4 Motivation 
Avgörande för kvaliteten på de produkter som tillverkas på Segerström är att de 
anställda har de förutsättningar de behöver för att kunna göra ett bra arbete samt 
att de känner sig motiverade att arbeta med kvalitetsutveckling. Många inom 
verksamheten uttrycker att de sällan ser ledarna ”nere på golvet”. Under nystarten 
av SAPS är det extra viktigt att representanter ur ledningen tydligt visar vikten av 
förbättrings- och kvalitetsarbetet. Kanske kan en fast tid avsättas då en 
representant ur ledningen vandrar runt (MBWA, Management by Wandering 
Around), i verksamheten. På detta sätt får ledningen även tillgång till mer 
informell information om till exempel resursbrister, attityder, vad som fungerar 
och vad som behöver ändras.  
 
Även effekten av belöningar och uppmärksammande diskuteras flitigt inom 
litteratur och debattartiklar. Alltifrån små uppmuntrande lappar från chefen till 
avancerade system omnämns. Att kombinera såväl individuella som kollektiva 
belöningar tycks vara det ultimata. Ett förslag är en SAPS- ros där namn på 
personen som får rosen står, varför den får rosen samt vem som skickat den (se 
bilaga 8). Denna ros skulle kunna skickas från en medarbetare inom verksamheten 
till en annan. En gång i veckan skulle kvalitetsavdelningen kunna sätta upp en 
utvald ros på en gemensam tavla i matsalen för att uppmärksamma, belöna och 
förstärka önskat beteende. Gemensamma belöningar för samtliga medarbetare 
inom verksamheten, till exempel, i form av gratis lunch, en idrottsdag/turnering, 
utbildning, studiebesök med mera, skulle kunna tas fram. Saab använder en step 
down chart, en trappa, för att visualisera de olika stegen mot måluppfyllelse. 
Kanske kan Segerström använda något 
liknande genom att bryta ned de framtagna 
övergripande målen i mål per månad. Det 
önskade resultatet kan sedan jämföras med det 
faktiska resultatet. Detta kan visualiseras via 
en trappa som sätts upp på en gemensam 
kvalitetstavla. Om målen nås belönas 
medarbetarna kollektivt.     
 

50 

150 

Figur 7.5. Gemensam ”måltrappa”.  
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Segerström har en relativt unik utrustning med hög press- och svetskapacitet. 
Detta skulle kunna uppmärksammas genom att vid varje arbetsstation sätta upp 
information om utrustningen eller maskinen. Att peka på att varje medarbetare 
faktiskt är specialist inom sitt område skulle kunna leda till ökad motivation och 
stolthet över sitt arbete.  

7.5 Information 
Att alla har tillgång till information om kvalitetsläget är avgörande för att öka 
medvetenheten och motivationen för kvalitetsutveckling inom verksamheten. 
Information har visat sig vara nödvändig för att medarbetare skall veta hur de, 
individuellt och företaget som helhet, presterar. I dag är det få som är medvetna 
om antalet kontroller och extra aktiviteter mot kund som företaget tvingats initiera 
på grund av bristande kvalitet. En centralt belägen tavla, förslagsvis vid matsalen, 
med allmän information om reklamationer per artikel, sammanlagda antalet 
reklamationer per månad, information om kvalitetsläget ur externa kunders 
perspektiv samt gemensamma mål kan fungera som informationsbärare. De av 
grupperna uppsatta delmålen borde sitta uppe på varje SAPS- tavla. Information 
om antal reklamationer per avdelning samt vilka feltyper det gällt skulle också 
kunna sättas upp på respektive SAPS- tavla. Inkomna reklamationer bör alltid 
sättas upp på den berörda arbetsplatsen för att informera personalen och fånga in 
förslag på åtgärder. Om statistik togs fram på reklamationer per artikelnummer 
och avdelning skulle medarbetarna i verksamheten kunna få delar av den feedback 
av sitt arbete som de efterfrågar. Den egna rollen i kvalitetsansvaret mot kund 
skulle förtydligas. Det är viktigt att information om kvalitetsläget per avdelning 
sätts upp på SAPS- tavlorna. På detta sätt sprids information om processens 
duglighet, effekten av åtgärder samt medarbetarnas prestationer. Eventuella behov 
av ytterligare åtgärder kan också synliggöras. Chansen att beslut baseras på fakta 
ökar, vilket förhoppningsvis leder till att risken för återkommande feltyper 
elimineras.  

7.6 Basera beslut på fakta 

Verksamheten bör analysera vad som krävs för att styra processerna. Vart skall 
mätning ske, hur ska kontrollresultat föras tillbaka till tillverkningsprocessen, 
vilken information krävs, är arbetet standardiserat, säkerställer utrustningen 
processen? Företaget rekommenderas att gå från fokus på individuella 
operatörsstämplar till att optimera säkerheten i sina processer.  
Initialt skulle företaget kunna genomföra värdeflödesanalyser, det vill säga att 
följa alla steg i olika processer (se avsnitt 2.4.3). Man skulle då kunna avgöra vart 
i processen detaljerna borde mätas samt synliggöra vilka åtgärder som krävs för 
att stabilisera processens alla steg och förhoppningsvis minimera risken att en 
avvikelse når kund. Verksamheten rekommenderas att börja med att följa Volvo- 
och Scaniabalkarna, då dessa stått för flest antal reklamationer och också tillhör 
några av verksamhetens mest komplexa. Först när verksamheten vet vad de ska 
mäta kan måtten börja användas för att styra processer och vara ett verktyg i 
arbetet med reklamationer. Idag mäts en hel del, men få resultat används. Kanske 
skall en del mått tas från ingående artiklar snarare än från en färdig artikel, då 
många av dessa är justersvetsade. Kunskap om hur mätresultaten kan användas 
bör tryckas ut i organisationen.  
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För att basera beslut på fakta krävs också kunskap om hur informations skall 
användas. Efter att ovannämnda aktiviteter samt att nödvändiga rutiner tagits fram 
rekommenderas därför verksamheten att genomföra en omfattande 
utbildningsinsats, där såväl rutiner, roller och ansvar som filosofier tydliggörs. 
Områden som tidigt kan bli aktuella för utbildning är hur underhållssystemet 
Tekla skall användas, hur avvikelsehanteringen skall gå till, vilken information 
som skall samlas in samt hur mätresultat skall användas och analyseras. 
 
De kvalitetsbristkostnader som tidigare har registrerats har legat på runt 500 000 
kronor i månaden. En dollar är i skrivande stund värd 6, 64 svenska kronor, 
kvalitetsbristkostnaderna motsvarar alltså cirka $75301, 20 (500 000/6, 64) . 
Teorin säger att för varje dollar som spenderas på förebyggande kvalitetsarbete 
sparas $10 i kvalitetsbristkostnader. Om de 75301, 20 dollarna för kvalitetsbrister 
kunde satsas på förebyggande arbete skulle företaget alltså tjäna cirka $753012, 0 
($75301, 20 * $10) dollar i kvalitetsbristkostnader. Tilläggas bör att de 500 000 
kronorna enbart täcker de registrerade kostnaderna för kvalitetsbrister hos 
Segerström, enligt teorin utgör dessa endast i snitt 20 % av de totala kostnaderna. 
De totala kvalitetsbristkostnaderna skulle hypotetiskt vara 2 500 000 kronor i 
månaden (500 000 * 5) eller $376506 (2 500 000/6, 64) . Besparingarna om denna 
summa satsades på förebyggande aktiviteter skulle vara $3 765 060, 0 ($376506* 
$10) dollar eller 25 000 000 kronor i månaden. För att motivera en satsning på 
kvalitets- och förbättringsområdet skulle en analys av de verkliga 
kvalitetskostnaderna kunna göras. Dessa kostnader kan sedan vägas mot vinsten 
av en investering i ett förebyggande kvalitetsarbete. Att få tag på så detaljerad 
information som möjligt om kostnader är således viktigt. Det har under studiens 
gång visat sig att den information om externa reklamationer som finns registrerad 
i 8D, feltyper, ansvarig avdelning, antal fel med mera, relativt enkelt kan 
exporteras till ett Excel - dokument. Pivot- rader kan sedan skapas och ge 
information om antal reklamationer per avdelning, per kund, vilka feltyper som 
orsakat reklamationerna med mera (se bilaga 9). Statistik över vissa kostnader 
inregistrerade i affärssystemet Movex kan även de samlas i ett liknande 
dokument. Om kategorierna, så som namn på kundgrupper med flera, i 
reklamationssystemet för externa reklamationer anpassades efter Movex skulle 
data från de båda systemen kunna länkas ihop. Vidare skulle även det 
rekommenderade Excel - dokumentet för interna reklamationer kunna anpassas 
efter dessa kategorier. På detta sätt skulle interna respektive externa 
reklamationer, kostnader, kassationer och PPM kunna samlas i ett dokument. I 
detta dokument skulle det förmodligen gå att få ut kvalitetskostnader per 
avdelning, per artikel med mera. Information skulle således kunna knytas direkt 
till producerande enhet. Kanske skall ett dokument där alla aktuella 
kvalitetsrelaterade ämnen finns registrerade skapas så att varje arbetsledare där 
kan skriva in antal timmar personalen arbetar med ärendet, kostnad för 
justeringar, kontroller etc. Företaget skulle även kunna ta fram faktiska summor 
på hur mycket som de skall satsa på förebyggande arbete. Dessa summor skulle 
sedan kunna länkas till de delmål som satts upp inom kvalitets- och 
förbättringsarbete. 

7.7 En nyanställds tankar 

Som nyanställd på Segerström slås man av att företaget ständigt tycks ha nya 
projekt på gång. Företagets maskinpark har en imponerande kapacitet och 
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svetstekniken är avancerad. Den senaste investeringen i ett måleri ger en känsla av 
att företaget satsar på att utveckla sin verksamhet. Det är också tydligt att det finns 
en stor detaljkunskap om företagets processer. Verksamheten har många 
specialister inom olika funktioner, men det tycks ofta saknas en helhetsbild. 
Arbetssätten skiljer sig åt mellan avdelningarna och kommunikationen mellan 
dem är relativt låg, något som blir tydligt inom kvalitetsarbetet då detta ofta 
sträcker sig över funktionsgränser och dessutom kräver ett långsiktigt tänk och en 
djup analys. Avsaknaden av en gemensam struktur och ett standardiserat 
arbetssätt leder till en känsla av överarbete och onödiga aktiviteter. Många av 
kollegorna beskriver också att de ägnar en stor del av sin tid åt att ”släcka 
bränder”. Brandsläckningen har lett till att medarbetarna är duktiga på att lösa 
problem under tidspress och att vara flexibla. Om denna kunskap fångades upp 
och sammanlänkades skulle man kunna arbeta mer förebyggande och lyfta 
verksamhetens arbetssätt till en högre nivå, omfattningen av de kroniska 
problemen skulle sjunka och förhoppningsvis ligga kvar på den nya nivån. (jämför 
med bilaga 10). Företagets nästa utmaning för att optimera sina resultat är således 
att skapa en stabil grund i SAPS- huset så att de tillfälliga lyften ersätts av en 
konstant högre nivå. Idag tycks mycket av tiden, inom samtliga funktioner gå till 
att organisera aktiviteter som, om de var standardiserade, skulle gå automatiskt att 
genomföra. Då kvalitetsavdelningen ofta är första anhalt för missnöjda kunder blir 
företagets kultur, där kvalitetsarbetet till viss del tycks ses som en något som 
ligger utanför produktionsavdelningens ansvar, extra tydlig. Den rådande kulturen 
tycks vara att leverensprecision går före kvalitetstänk. Att arbeta på 
kvalitetsavdelningen kan stundtals jämföras med en känsla av att vara en så kallad 
”duckling”, en andunge, som frenetiskt trampar vatten i japanska sjön för att hålla 
sig uppe vid ytan och möta de externa kundernas krav. Det finns dock redan en 
livboj inom Segerström. Metoder och verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete 
finns i SAPS- och ISO- dokumenten. Vad som krävs är att pumpa livbojen 
hårdare - välja ut vilka delar i materialet verksamheten skall arbete efter - länka de 
olika rutinerna och framförallt förverkliga filosofierna bakom dokumenten. 
Företagets ledning har redan vidtagit de första åtgärderna för att förbättra 
kvalitetsarbetet genom att tydligt visa att de anser att en satsning på förbättrings- 
och kvalitetsarbete är nödvändig. Mål har tagits fram, där kvalitetsutvecklingen 
har en viktig roll och alla medarbetare har involverats i den nya satsningen på 
SAPS . För att nå målen måste dock kvalitetsarbetet bli en del av 
förbättringsarbetet inom Segerström och förbättringsarbetet måste bli en del av det 
dagliga arbetet, i hela verksamheten. De idag utspridda pusselbitarna av kunskap 
och metoder behöver länkas samman. Om detta sker kommer SAPS att fungera 
som en livboj för medarbetarna och vattennivån i japanska sjön kommer dessutom 
att sjukna. Den tid medarbetarna inom verksamheten idag trampar vatten skulle då 
kunna läggas på att arbeta mer förebyggande, utifrån ett helhetsperspektiv, på 
”torra land”. För att lyckas krävs att ledningen tydligt visar vägen och tar fram en 
struktur för medarbetarna att arbeta efter. Det är just en struktur och en tydlig 
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ledning som många av kollegorna efterfrågar. 

 

7.8 Fortsatta studier 

Möjligheten att skapa ett enhetligt system där informationen är nedbrytbar, så som 
kvalitetskostnader per avdelning och artikel, är något som företaget 
rekommenderas att utforska vidare. En konkret plan för hur mycket resurser som 
företaget kan avsätta på förebyggande arbete skulle kunna ske för att säkerställa 
en långsiktig måluppfyllelse. En analys av möjligheten att använda statistisk 
processtyrning (SPS) skulle även kunna genomföras samt djupare analyser av 
företagets produktionsflöde och logistik. En undersökning om visualisering av 
lämplig information skulle kunna underlätta förbättringsarbetet. Teorierna inom 
OBS (Organizational Breakdown Structure)/WBS (Work Breakdown Structure) 
skulle kunna appliceras på kvalitetsarbetet genom att synliggöra aktiviteter, 
ansvarig avdelning och person samt kostnader för aktiviteter. Ytterligare områden 
för vidare undersökning är hur orderhantering skall ske samt hur en order skall se 
ut. Enligt uppgift skiljer sig detta åt mellan avdelningarna. En önskan om att det 
med order alltid skall komma en kontrollinstruktion som operatören signerar efter 
att kontroll skett framkom som förslag under studiens gång.   

Figur 7.6. Från att trampa vatten i japanska sjön till att, med hjälp av SAPS, arbeta 
förebyggande på fast mark. 
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Appendix 1- SAPS dokument- slöserier, team och 
verktyg 
Slöserier enligt SAPS: 

 
 
Vanliga förluster i produktionen anses vara: 

1. Haverier i maskin och utrustning 
2. Tid för omställning och injustering 
3. Väntan och oplanerade stopp 
4. Långsamma processer 
5. Kassationer och omarbetningar 
6. Tidsförluster mellan tillverkningsstart och stabil produktion 

 
För att minimera slöserier och arbeta med förbättringar kan olika metoder 
användas. Inom SAPS används visualisering för att:  

• Tydliggöra nuläget mot normalläget. 
• Information i olika former är tydlig och lättförståelig. 
• Synliggöra flödet. 

 
Ett verktyg för visualisering är teamtavlan: 

• Det viktigaste verktyget i SAPS- arbetet 
• Här finns all information som Teamet behöver 
• Uppdateras med information från arbetsplatsmötet (APT). 

 
Team 
Kärnan i SAPS- arbetet är SAPS- teamet. Alla i SAPS- teamet bidrar med 
kunskap, yrkesskicklighet och förmåga att lösa problem. I arbetsuppgifterna ingår 
förbättringsarbete som alla i teamet deltar i. Det enklaste flödet och den enklaste 
metoden för varje situation skall väljas. Detta innebär i praktiken att: 
1.  Förbättra arbetsmiljön genom att undanröja risker för arbetsskador och 
     olyckor.                     
2. Ordning och reda på arbetsplatsen 
3. Säkerställa kvaliteten 
4. Nå överenskomna mål 
5. Upptäcka och minska slöseri 
 
Teamet skall ha ett APT- möte ute i produktionen vid Team - tavlan för att få en 
direkt återkoppling till förbättringsarbetet. Mötet skall styras av en bestämd 
agenda och mötesprotokoll skall föras av någon i teamet. APT- mötet ska hållas 
en gång varannan vecka på en fastställd tid. 

De sju slöserierna: 
1. Överproduktion  
2. Väntetid 
3. Transporter 
4. Mellanlager 
5. Felaktiga processer 
6. Defekta produkter 
7. Onödiga rörelser 

 

De sju nya slöserierna: 
1. Inte motsvara kundkrav 
2. Outnyttjade mänskliga 

resurser 
3. Felkonstruerade system 
4. Slöseri med energi och vatten 
5. Slöseri med material 
6. Slöseri med kundens tid 
7. Förlorade kunder 
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SAPS verktygslåda 
Verktygen inom SAPS har delats upp på följande sätt.  
Ordna utrustningen, reducera systematiska fel och skapa ett standardiserat 
arbetssätt 

1. Standardiserat arbetssätt 
2. Rätt från mig 
3. Förbrukningsstyrd produktion 
4. Förebyggande underhåll 

 

 
Ordna processen och fastställ processeffektiviteten 

1. Medarbetaren i centrum  
2. Flaskhalsanalys 
3. OEE 
4. Takt och takttid 
5. Balanserat arbetsflöde 
6. Rätt från mig 

 

FU 

MAX 

MIN 
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Appendix 2- tidigare SAPS- material 
Tidigare SAPS- material, varav kvalitetsdelen aldrig implementerades. 
Kvalitetsutfall: Veckans kvalitetsutfall skall visualiseras på Teamtavlan. 
 
Tillbudsrapportering: Föregående veckas tillbud skall vara visualiserade. 
 
Kommunikationsfält: För att underlätta och visualisera kommunikation från 
chefer och mellan skift så skall man använda kommunikationsfältet. 
 
Personalmatrisen ska innehålla definition av alla arbetsmoment i 
produktionsprocessen. Samtliga personer i SAPS- teamet ska placeras in i 
matrisen för att visualisera vilka arbetsmoment som personen får utföra. Alla 
arbetsmoment ska ha en definition vilken utbildning eller information som krävs 
för arbetsmomentet.  
 
Till Q- basen kommer alla 8D rapporter som berör avdelningen. Q- basen är till 
för att få en direkt återkoppling till produktionen. Kvalitetssamordnaren ansvarar 
för Q- basen och det är ifrån den som svar på alla 8d rapporter skickas. 
 
Varje dag på förmiddagsskiftet hålls ett kort Q- möte. Detta för att få större fokus 
på kvalitén. Dagens kvalitetsläge gås igenom med reklamationer och åtgärder. 
 
Kvalitetssäkring av process ska tas hänsyn till på ett tidigt stadium. Denna punkt 
kommer att gälla framförallt förberedande teknik och inköp. 
 
Egenprocessrevision (EPR) är ett system för revision av den egna 
produktionsprocessen. Detta skall utföras vid varje skifts start för att kontrollera 
att detaljerna som produceras ser ut som de ska. 
 
På Topp 5-listan visualiseras veckans fem största kvalitetsavvikelser. 
 
Roller i SAPS 
Alla i SAPS- teamet tilldelas en roll. Rollerna har till syfte att fördela uppgifter 
och ansvar i gruppen samt att alla ska känna sig delaktiga i produktionsprocessen 
från början till slut. Arbetsuppgifterna som rollen medför sköts parallellt med det 
produktiva arbetet. 
 

o Gruppsamordnare har till uppgift att samordna gruppens arbete och se till 
att rätt information finns tillgänglig. Gruppsamordnaren träffar 
regelbundet den lokala ledningsgruppen.  

 
o Kvalitetssamordnare har till uppgift att samordna kvalitetsarbetet i 

gruppen. Kvalitetssamordnaren ska kunna bedöma eventuella avvikelser 
samt att övervaka potentiella kvalitetsrisker. Vid behov ska 
kvalitetssamordnare lyfta fram problem till sin mentor. 
Kvalitetssamordnare träffar regelbundet Kvalitetschef. 

 
o Underhållssamordnare är samordnare för underhållsarbetet för gruppen.  
o Underhållssamordnare träffar regelbundet underhållschef. 
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o Arbetsmiljösamordnare är samordnare för arbetsmiljöarbetet för gruppen. 

Arbetsmiljösamordnare träffar regelbundet personalchef och 
huvudskyddsombud.  

 
o SAPS- samordnare är samordnare för SAPS för gruppen. SAPS- 

samordnare träffar regelbundet SAPS- koordinator. 
 

o Flödessamordnare är samordnare för produktionsflödet för gruppen. 
Flödessamordnaren arbetar med balansering av celler, flöde och 
beställningar. Flödessamordnaren träffar regelbundet produktionstekniker. 

 
o Metodsamordnare samordnar det standardiserade arbetssättet för gruppen. 

Metodsamordnare träffar regelbundet produktionstekniker.  
 

o Materialsamordnare har till uppgift att samordna materialläget för 
gruppen.  Materialsamordnare träffar regelbundet Materialchef. 

 
o Rollmöten skall förekomma varje vecka där rollsamordnare träffar sina 

respektive mentorer. Mötet följs enligt fastställd agenda och 
mötesprotokoll skall föras. På första mötet ska innehållet i rollpärmen 
bestämmas och standardiseras. Till varje roll skall det finnas en rollpärm 
med beskrivning av de uppgifter som ingår i den tilldelade. 
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Appendix 3- Vision, Mission och Policy 
Nedan presenteras Segerströms vision statement, mission statement samt 
verksamhetspolicy.  
 
Vision Statement:  
”Our commitment to our customers is to provide SUPERIOR SERVICE, 

QUALITY PRODUCTS AND INNOVATIVE KNOW-HOW in a mutually 

profitable environment. We provide these through cooperation among our 

GLOBAL TEAM of professionals“.  
 

Mission Statement: 
“Segerström Automotive shall serve industry clients with metal fabricated 

products and components in a cost efficient way by integrating knowledge of 

production, logistics and customer expectations into the whole lifecycle of the 

product”. 
 
Verksamhetspolicy: 
Segerström Automotive AB verkar huvudsakligen som leverantör till 

fordonsindustrin. Kärnan av produkterna utgörs av pressade och svetsade 

plåtkonstruktioner. Vi ser en god arbetsmiljö, effektiva processer och kundfokus 

som en förutsättning för att långsiktigt uppfylla våra kunders och samhällets krav.    

 

Detta ska uppnås genom att: 

• Leva upp till kraven i lagstiftning, överenskomna krav från våra kunder 

och andra intressenter samt kommunicera dessa krav till våra 

underleverantörer. 

• Arbetsmiljön ska vara säker och utvecklande och präglas av kunskap om 

de risker som finns inom vår verksamhet. 

• Sträva efter att minimera användning av material, energi och kemikalier i 

våra processer. 

• Utbilda och informera våra medarbetare så att alla tar ett personligt 

ansvar och visar engagemang för arbetsmiljö, yttre miljö och kundens 

krav på produkt och leverens.  

• Mål, uppföljning och rutiner ses som ett viktigt redskap för ständiga 

förbättringar och därigenom minska olyckor, förbättra den yttre miljön 

och uppnå noll fel. 

• Vid beredning av nya produkter och processer planera för en god 

arbetsmiljö, minimerad risk för yttre miljö samt felfria produkter.   
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
Guide för intervjuer, i kvalitetsfrågor av, personal på Segerström. 
 
Beskriv på vilket sätt du kommer i kontakt med kvalitetsarbetet på 
Segerströms i ditt arbete? 
Vad i kvalitetsarbetet fungerar bra? 
Vad fungerar mindre bra? 
Hur får du reda på kvalitetsproblem? 
Hur följs förslag på förbättringar upp? 
Har ni förslag på hur kvalitetsarbetet skulle kunna fungera?  
 
Reflekterande frågor för att fånga in attityder: 
Vad är kvalitet för er? 
Vem tror ni anställda i produktionen ser som kund? 
Vad ser ni som målet med ert arbete? 
Känner ni att ni kan påverka ert dagliga arbete? 
 
 
Guiden används som stöd av intervjuaren, men anpassas efter 
situationen. Fokus ligger på öppna frågor.    
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Bilaga 2- exempel på produkter 

 

 

 

 Rear door 
hinge 

 Safety catch assy Bracket footstep 

 Link arm 

 Child seat anchorage 

 Longitud Rod 

Steering wheel member Tvärbalk Volvo 

Cross member Scania 

Fuel Tank Bracket 

Hinge Assy 
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Bilaga 3- Paretodiagram över feltyper per avdelning 
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Bilaga 4 - Saabs Seven Diamonds 
 

1. D1: Select Team  Use the team approach by forming a multidisciplinary 
problem solving team.  Members should have the expertise and authority 
needed to solve the problem effectively.   

2. D2: Define the Problem Part 1 represents what the customer actually 
said; Part 2 represents what the engineer or expert says relative to the 
problem.  

3. D3: Containment Interim Actions (quick fix) that prevent the problem 
from getting to the customer. 

4. D4: Identify the Root Cause    Define all the events that produced the 
problem.  Use a systematic procedure to identify and verify the root cause: 
DOE, Fishbone Chart, Drill Deep Analysis, 7 Diamonds (Include Blue 
Card). 

5. D5: Permanent Corrective Action    Identify and implement permanent 
corrective actions that will eliminate the problem. Remember that 
permanent means forever.  The problem should never be able to occur 
again. 

6. D6: Verify Effectiveness of Action   Verification takes place in these four 
areas: Root Cause, Interim Actions, Permanent Actions, Prevention.  
Verify the implemented action does eliminate the problem (short term, 
long term and other similar processes) and does not cause any other 
problems.  

7. D7: Prevent Recurrence (Institutionalize)  Preventing recurrence means 
preventing changes to the part, process or system that allow a problem to 
occur.  Prevention covers all similar and related processes, designs, 
systems, etc. 

8. D8: Congratulate Your Team   Recognize the contributions of all the 
team members as a group and individually. 
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Bilaga 5- Scanias problemlösningsprocess 
SCANIAS sex steg för problemlösning i samband med en avvikelse. 
 
1 Understand the problem 
Activities 
-Collect information 
-Secure traceability 
-Communicate cross functionally 
Output 
–Deviation confirmed 
-Case opened 
 
2 Secure short term solution 
Activities 
-Evaluate short term solution 
-Secure continued production 
-Secure traceability 
Out put 
- Continued production secured 
- Short term solution implemented 
 
3 Find root cause 
Activities 
-Use competence team to evaluate and verify root cause 
-Evaluate suggested long term action plan 
Output 
- Root cause verified 
 
4 Verify standard working method 
Activities 
-Check the PPAP documents and other relevant documents 
-Verify that standard working method exist 
-Verify that standard working method is used at all times 
-Verify that standard working method is adequate 
Output 
- Standard working method verified and used 
 
5 Secure long term solution 
Activities 
-Use competence team to verify and secure long term action plan (focus on relevance to confirmed 
root cause) 
Output 
- Long term corrective action plan approved 
 
6 Implement and follow up long term solution 
Activities 
-Implement long term corrective action plan and secure long term implementation 
-Close the case- do final update of traceability 
-Approve PPAP documents and other relevant documents 
Output 
- Long term corrective action plan implemented 
- PPAP documents and other relevant documents approved 
- Case closed 
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Bilaga 6- reklamationshanteringsprocessen  
Reklamationshanteringsprocessen presenteras nedan. Aktiviteterna inom den 
gröna rektangeln fungerar relativt bra. De aktiviteter som finns inom den röda 
rektangeln är däremot ej förankrade inom produktionsavdelningen.  
 

 

Reklama-
tion 

 från kund 

Kvalitets- 
avdelning

en 

1:a svar 
till kund 

Orsaks 
analys 

Kontakt  
förstemän/  
arbetsledare 

E-post 
8D-  

rapport 

Kon-
troll? 

Kontakt  
kontroll-
firma 

Eventuell 
uppföljning 

Åt-
gärd 

Långsiktigt  
svar  
till kund 

Kontroll- 
instruktioner 

Kontroll- 
resultat 

Ansvarig  
avdelning 
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Bilaga 7- kvalitetstavlor 
Förslag på struktur på IQ- och EQ- tavlorna. 
 

EQ = External Quality 

Kund Artikel Feltyp Orsak 
Ansvarig 
avdelning Åtgärd Ansvarig Klart  

Status 
8D 

Bil AB 
Balk 
1234 Konsol lös 

Robot 
missat 
p.g.a. 
vinkelfel Svets 

Informera press och 
produktionsteknik Siw 02-sep 

 

                  
                  

                  
                  
                  
                  
                  

                  
                  
         

IQ = Internal Quality        

Kund Artikel Feltyp Orsak 
Ansvarig 
avdelning Åtgärd Ansvarig Klart  

Status 
8D 

Svets Rör Vinkelfel 
Styrning 
felaktig Press 

Ändra inställning för 
styrning rörbocken Stig 08-sep 

 

Svets 
Balk 
1234 

Robot 
missar 
svets 

Rätvinkel 
ingående 
detalj 
mot rör 

Produktions- 
teknik 

Undersök eventuell 
konstruktionsändring 
med kund Abdul 10-okt 
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TILL: 

FRÅN: 

MOTIVERING: 

 

Bilaga 8- SAPS- ros 
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Bilaga 9- Sammanställning av data 
Genom att exportera information från företagets reklamationssystem, 8D- AGDA, 
samt dess affärssystem Movex skulle information kunna kopplas till avdelningar 
och artiklar. 

 

Från 8D till 
Excel 

Diagram  
över  

 all data 

Val av data 
baserat på 
externa 

reklamationer 
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Bilaga 10- Jurans trilogi 
 

Avvikelse når kund 

Bristande EQ: 
Utgångspunkt externa 
reklamationer. Fokus 
sista 
produktionssteget. Interna avvikelser 

Kvalitetsarbete ej 
förankrat inom 
produktionen 
 
 
 
Bristande 
kommunikation 
Outnyttjad information 
och kunskap 
Otydliga roller  
Funktionsindelning 

SAPS IQ (internt 
kvalitetssystem): ökad 
medvetenhet om 
interna kunder, fokus 
på hela processen 
samt eliminering av 
grundorsak. 


