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Titel: Finn fem fel – ett verktyg för återmatning och hantering av fel i SDE`s montering 
Författare: Maija Karlsson 
Uppdragsgivare: Atlas Copco Rock Drills AB 

 

Sammanfattning 
Examensarbetets syfte är att utforma rutiner och verktyg för att säkerställa att relevant 
information om allvarliga och frekventa problem når föregående processer. Den information som 
föregående processer tar emot ska vara av sådan karaktär att de vet vad de ska fokusera på i sitt 
förbättringsarbete. Strävan har varit att ta fram ett felrapporteringsverktyg där alla fel som 
påträffas i produktionen ska kunna gå att rapporteras in. Utifrån den datainsamling som har gjorts 
via sekundär- och primärdata har den information som ska rapporters in tagits fram. 
Felrapporteringen ska ske i en Lotus Notes databas, detta för att programmet redan finns inom 
SDE`s väggar. De fel som hittas och rapporters in i felrapporteringsverktyget riktas var och en 
mot ett ansvarigt område. Tillexempel om det fattas ett hål på en artikel och det hålet finns med 
på ritningen riktas felet mot inköp. Varje ansvarigt område ska månadsvis skriva ut och åtgärda 
sina tre ”fem i botten” scorecard i kategorierna konsekvens, kostnad och frekvens. Fem i botten 
scorecarden bygger på paretoprincipen, det betyder att scorecarden visar de fem största felen 
varje månad i de tre olika kategorierna. Den information som loggas in i 
felrapporteringsverktyget kommer även att vara ett reklamationsunderlag då inköp står som 
ansvarigt område. Dataanalysen kommer att göras i ett Business Intelligence verktyg som heter 
QlikView. Detta för att QlikView på ett smidigt sätt tar data från en eller flera databaser och gör 
det möjligt för användaren att snabbt och enkelt analysera informationen. 
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1 Inledning 
Nedan följer beskrivning av examensarbetets bakgrund, syfte, direktiv, avgränsningar och metod. 
 

1.1 Bakgrund 
Atlas Copco Drills AB Surface Drilling Equipment (SDE) är en division som utvecklar, 
konstruerar och monterar borriggar för ovanjordsborrning av spränghål för olika 
kundapplikationer inom affärsområdet anläggnings- och gruvteknik. I Örebro ligger en av SDE`s 
produktionsenheter. Där monteras hydrauliska borriggar som levereras till kunder över hela 
värden.  
 
I slutskedet av monteringen ligger funktionscentret där uppstart och funktionstest genomförs. Det 
är först här som fel från föregående processer uppdagas och åtgärdas. De fel som hittas i 
funktionscentret återmatas idag på ett icke tillfredställande sätt till interna och externa kunder och 
processer. Projektet behöver genomföras för att antalet fel i produktionsprocessen inte minskat i 
den omfattning och takt som är önskvärd. 
 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att utforma rutiner och verktyg för att säkerställa att relevant 
information om allvarliga och frekventa problem når föregående processer. Informationen ska 
vara av sådant slag att de vet vad de ska fokusera på i sitt förbättringsarbete.  
 
Målet med examensarbetet är att antalet fel i produktionsprocessen ska minska.  
 

1.3 Direktiv 
De verktyg och rutiner som tas fram ska enbart stödja arbetet som sker i monteringen. Med det 
menas att rutiner, verktyg, arbetssätt för ständiga förbättringar på andra avdelningar inte 
inkluderas i projektet. Projektet ansvarar inte för att korrigerande åtgärder startas på andra 
avdelningar. Implementering av verktygen ingår inte i projektet. 
 

1.4 Problemformulering och projektavgränsningar 
Som redan nämnts i bakgrunden rapporteras fel idag endast in i slutskedet av processen. Detta 
gör att SDE tappar mycket information om de fel som uppkommer innan dokumentationen görs. 
Konsekvensen av felen blir även större om de upptäck i slutet av en process än i början av den.  
 
Idag dokumenteras felen som hittas i funktionscentret i Excel. Varje unik rigg har ett eget 
Exceldokument. I Exceldokumentet dokumenteras vilken typ av fel det är, hur lång tid det tog att 
åtgärda felet samt vem som rapporterar felet. Dokumentet fylls inte alltid i korrekt. Det vill säg 
att information om hur lång tid som lagts ner på felet eller vem som åtgärdade det inte alltid finns 
dokumenterat. Idag kan SDE inte föra någon tydlig statistik av hur ofta ett fel uppkommer. Skulle 
en statistiksundersökning göras skulle undersökaren manuellt behöva gå igenom alla befintliga 
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dokument. Det blir svårt att få en statistik som man kan lita på om väsentlig info saknas i 
dokumenten. Att fel inte skrivs in på samma sätt gör också att det är svårt att få en uppfattning 
om vilka fel som finns. Till exempel kan slag lös heta slang sitter lös andra gången och tredje 
gången lös slang.  
 
Projektet kommer inom 20 veckor leverera en prototyp över hur ett verktyg för återmatning av fel 
funna i monteringen kan se ut. Det ska tydligt framgå vilken information som ska vara möjlig att 
få ut ur verktyget. Vid projektets slut ska all information finnas för att kunna skapa verktyget. 
 
De prioriterade arbetsuppgifterna är att hitta en metod som kategoriserar olika feltyper i 
monteringen på lämpligt vis. Som hjälp till förståelse och analys över lämplig kategorisering 
kommer befintliga data över fel funna i funktionscentret gås igenom. Dock kommer inte alla 
dokument granskas, utan ett stickprov av de befintliga dokumenten kommer att dras. Stickprovet 
kommer att spegla den totala mängden dokument. Stickprovet kommer att dras från dokument 
inom tidsperioden 2007-01-01 till 2008-02-05.  Fältstudie över fel i monteringen ska göras och 
resultatet ska analyseras. Verktyget kommer att vara av en sådan karaktär att oupptäckta feltyper 
kommer att kunna läggas till av behörig person efter det att systemet satts i bruk.  

1.5 Metod 
Nedan följer en beskrivning av de metoder som används under arbetets gång. Böcker som 
använts under studietiden studerades då de innehöll användbar information. Andra böcker med 
användbar information relaterat till arbetet har också granskats.   
 
När man pratar om en undersökningsansats syftar man till undersökningens grundläggande 
tekniska utformning. När man bestämmer vilken ansats ens undersökning ska ha väljer man 
tillexempel om den ska vara djupgående, analys på bredden eller om man är intresserad av en viss 
tidpunkt. Man bestämmer också om man ska göra en kvantitativ eller kvalitativ undersökning 
samt om man ska använda sig av sekundär- eller primärdata. Sekundärdata är redan befintlig 
statistik och tidigare gjorda undersökningar. Primärdata är data som man själv samlar in för den 
aktuella undersökningen.  
 
Survey betyder att undersökningen har genomförts på en stor avgränsad grupp. Vid en survey 
analys observerar och registrerar man passivt det man undersöker. Det vill säga att man tittar på 
verkligheten som den är utan att påverka den. Gör man däremot en experimentell undersökning 
försöker man aktivt styra den studerade verkligheten för att belysa det man är intresserad av att 
undersöka. När man genomför en survey har man redan i förhand bestämt vad det är man vill 
undersöka. Resultatet visas inte i form av beskrivningar utan i form av tabeller och diagram.  
(Lekvall och Wahlbin, 2001). 
 
En metod är ett redskap för att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Man brukar tala 
om två olika metodiska angreppssätt. Antingen så vill man undersöka mujkdata eller hårddata. 
Man brukar tala om kvantitativa eller kvalitativa metoder. Den största skillnaden mellan 
metoderna är hur man använder sig av siffror och statistik. Kvantitativ metod innebär information 
i siffror medan kvalitativ innebär information i ord. (Holme, 1997). 
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Vid kartläggningen av produktionens interna felkostnader var syftet att ta fram en nulägesbild, 
detta gjorde en survey till en lämplig ansats. Både sekundärdata och primärdata har använts vid 
utformningen av felrapporteringsverktyget, då författaren har undersökt vilket innehåll verktyget 
ska innefatta. Till största grad har en kvantitativ metod använts under examensarbetet.  
 

2 Verksamhetsbeskrivning 
Atlas Copco grundades år 1837 och har idag mer än 130 års erfarenhet av innovationer för högre 
produktivitet. Industrikoncernen Atlas Copco är idag en världsledande leverantör av lösningar för 
industrin. Produkterna och tjänsterna de tillhandahåller är luft – och gaskompressorer, 
genoratorer, gruv – och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till 
relaterad eftermarknad och uthyrning. Koncernen har ett starkt globalt nätverk, deras produkter 
tillverkas i 20 länder, säljs och hyrs ut i 170 länder. Vid årsskiftet 2007/2008 hade koncernen 
33 000 anställda. Intäkterna under år 2007 uppgick till 63 miljarder kronor. Atlas Copco AB är 
listade på Stockholmsbörsen.  
 
Atlas Copcos vision: 
Att bli och förbli ”First in Mind - First in Choice” hos sina kunder och andra viktiga 
intressegrupper. Detta innebär att Atlas Copco ständigt strävar efter att vara den man tänker på 
först och sedan också väljer.  
 
Atlas Copco består av tre affärsområden: Kompressorteknik, Anläggnings- och gruvteknik och 
Industriteknik. Inom affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik ligger divisionen “Surface 
Drilling Equipment”. I bilden nedan visualiserar var i Atlas Copco Organisationen divisionen 
SDE finns. 
 

 

Figur 2: Var divisionen SDE finns i Atlas Copco organisationen.  
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2.1 Divisionen SDE 
Nedan följer en beskrivning av divisionen SDE med fokus på produktionen. 
 

2.1.1 Historik 
År 1915 startade ett företag vid namn AB Vågar och Spårväxlar (AVOS) sin verksamhet i 
Örebro. Samma år köptes AVOS av Atlas Diesel för att tillverka gruvlastare och vinschar. Det 
var då företaget fick sitt nuvarande namn Atlas Copco. Under de årtionden som följde växte 
företaget starkt. Det var i början av 1990-talet som ett viktigt strategiskt beslut togs. Det var då 
man beslutade sig för att samla alla komponenter kring bergborrning i Örebro. Efter att beslutet 
togs har flera verksamheter från olika delar i världen flyttats till Örebro. 
 
År 2004 delades divisionen Roc Drilling Equipment upp i tre divisioner, där Suface drilling 
equipment (SDE) blev namnet på en av divisionerna. Atlas Copco gjorde detta strategiska beslut 
för att de ville att ovanjordsaffären skulle få en bättre fokus och möjlighet att växa ännu mer. På 
fyra år ökade SDE sin vinst med 10 %.  
 
Idag ligger SDE`s huvudfabrik i Örebro, där produktion, konstruktion, marknad, inköp och 
teknisk sevice finns. Divisionsledningen för SDE sitter i Örebro. SDE i Örebro har idag cirka 350 
anställda. Då divisionen bildades var det cirka 180 anställda. Sedan år 2000 har volymuppgången 
legat runt 15 % förutom de senaste åren då den legat på 20-25 %. Volymuppgången förklarar 
dubbleringen av anställda från det att divisionen bildades till idag. SDE har fabriker i Garland i 
Texas USA, Yokohama i Japan, Nanjing och Ziangjiakou i Kina och Nasik i Indien. Totalt har 
SDE cirka 1600 anställda. 
 
SDE`s uppdrag är: 
Att bli och förbli marknadsledare av utrustning för bergbrytning och slagverksborrning för 
ovanjordsbruk och dess relevanta eftermarknadsprodukter i alla delar av världen samtidigt som 
de ska uppnå Atlas Copcos finansiella krav. 
 
”Rätt från mig” är SDE´s ledord. Det betyder att alla medarbetare ska ha ledordet i åtanke då de 
själva lämnar över en produkt/tjänst till en annan medarbetare.  
 
På SDE har man kvalitetsvisionen ”noll fel” De går tydligt ut med att 99 % inte är tillräckligt bra. 
För att påvisa varför 99% inte är tillräckligt får SDE`s medarbetare ta del av följande exempel 
under sin introduktion i företaget. 
Om vi generellt accepterar en nivå på 99 % kan vi förvänta oss följande resultat:  

• 4 dagar per år utan dagstidning 
• Ingen tillgång till el, vatten eller värme 15 minuter varje dag 
• 23700 betalningar skulle dras från fel bankkonto per dag (i Sverige) 
• Din mobiltelefon skulle inte fungera 2 timmar i veckan 
• Din nya bil skulle inte starta 6 gånger per år 
• Ditt dricksvatten skulle inte vara tjänligt 7 timmar varje månad 
• Varje borrigg skulle ha cirka 20-50 felaktiga artiklar innan montage  
• Varje borrigg skulle ha cirka 80-200 fel efter montage  
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2.1.2 SDE`s arbetssätt i produktion i Örebro 
I SDE`s produktion arbetar man efter konceptet ”ett modulmontage som servar ett slutmontage”. 
Slutmontaget är flödesgenererat, det vill säga att man i slutmontaget arbetar mot leankonceptet. 
En målsättning är att standardisera produkten så långt det går samt hålla nere ledtider.  
 
En implementering av 5S har påbörjats men är ännu inte helt slutförd. Dock har de fått en bra 
ordning kring verktygstavlor, nollat material och lagerplatser kring monteringen. Efter att de 
började implementeringen av 5S har de fler nollstationer och mer material finns lättillgängligt 
nära monteringen.  
 
Kanbanmetodiken är sedan tidigare införd. Det material som kommer först in går först ut. De 
markerar när materialet tagit slut i behållarna genom att hänga upp en skyllt. Allt material som 
går att ha på beställningsnivå ligger med fördefinierade beställningsnivåer i 
materialplaneringssystemet. Det som inte går att ha på beställningsnivå är de komponenter som är 
rigg eller order unika, tillexempel motor och hytt. Dessa avropas senast 2 veckor innan byggstart. 
Volymerna baseras dock på prognoser.  
 
På SDE försöker de få mer gjort på mindre yta. Det innebär att de flyttat produktionen till 
materialet. Utnyttjande av lokaler har blivit bättre. Idag tillverkas 800 riggar på mindre yta än vad 
de tillverkade 200 riggar på förr.  
 
När SDE i Örebro tittat på förbättringsmöjligheter tittar de inte främst inom koncernen utan på 
industrin generellt. Företag de kan jämföra sig med i förbättringssynpunkt är tillexempel VOLVO 
CE, Dynapac och Scania, men även andra processorienterade industrier är av intresse.  
 
Idag ligger balansering och materialsäkring i fokus, detta för att få upp volymen och öka 
effektiviseringsgraden. De strävar efter att det ska ta lika stor tid att montera i station ett som det 
tar i station två och tre osv. En del i balanseringsarbetet är att effektivisera arbetet genom 
smartare monteringsmetoder, konstruktionslösningar och logistiklösningar. Syftet är att få ut fler 
riggar på marknaden för att kunna möta det marknadsbehov som finns idag. Idag är efterfrågan 
större än utbudet.  
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Riggens väg genom produktionen börjar med ett planeringsmöte där produktion, marknad och 
inköp träffas. Dessa möten hålls regelbundet. På mötet lägger de upp en 12-månaders plan där de 
lägger och reviderar order. Fryspunkten är sex veckor innan ordern släpps, då ska inga 
förändringar mot planer göras. Inom dessa sex veckor beställs riggunikt material. När orden 
släpps börjar modulmontaget producera. Två dagar efter att ordern har släppts matar modulerna 
delar till slutmontagets stationer vart eftersom de behövs. Efter att riggen gått igenom alla steg i 
slutmontaget kommer den till funktionscentret (FC). I FC startas riggen upp, tryckställs, 
funktionstestas och görs klar för leverans. Bilden nedan är en layout över produktionen. 
 
 
 
 

 
 Figur 2.1.2 Layout över SDE`s produktion  
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3 Teoretisk referensram 
Nedan följer den teori författaren använt sig av under examensarbetet. 
 

3.1 PDSA- cykel 
Vid arbete med att förbättra kvalitén är det alltid viktigt att angripa problemet systematiskt och 
noggrant. Plan-Do-Study-Act (PDSA) är ett förbättringsverktyg som hjälper till att fokusera på 
rätt sak i rätt tid.  
En annan variant är Define- Measure- Analyze-  Improve - Control (DMAIC) som passar sig till 
mera omfattande förändringsarbeten än detta projekt. Stegen i PDSA-cykeln är följande: 

• Plan 
o Identifiera problemet  

o Analysera problemet  

o Föreslå en eller flera lösningar  

• Do  
o Genomför lösningen  

• Study  

o Samla in data  
o Utvärdera data  
o Om lösningen är bra gå vidare till act annars åter till plan  

• Act 
o Implementera och standardisera lösningen  
o Åter till plan för att ständigt förbättra processen  

(Bergman och Klefsjö, 2007).  
 

3.2 Kvalitetsbristkostnad 
Förr ställdes ofta kvalitet i motsatsförhållande till produktivitet. Då hade man en statisk syn på 
produktionen och glömde möjligheterna att utnyttja erhållen kunskap till att förbättra kvaliteten i 
enighet med kvalitetsteknikens grundregel: ”det finns alltid ett sätt att åstadkomma bättre kvalitet 
till lägre kostnad” (Bergman och Klefsjö, 2007).  
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3.2.1 Uppdelning av kvalitetskostnader 
Kvalitetsgurun Joseph Juran talade om kvalitetskostnader. Han delade in dem i följande 
kategorier: 
 

• Interna felkostnader 
Om man internt inom företaget upptäcker att produkten avviker från ställda krav innan den 
levererats till kunden kallas det intern felkostnad. Exempel på interna felkostnader är 
kostnader för kassation, omarbetning och stilleståndskostnader. 
• Externa felkostnader 
Om felet upptäckts först då produkten redan har levererats till kunden kallas det externa 
felkostnader. Exempel på sådana kostnader är reklamationer, garantikostnader och goodwill-
förluster.  
 
• Kontrollkostnader 
I de olika leden av tillverkningsprocessen kan kvalitetskontroller göras. Kostnaden för dessa 
kontroller kallas kontrollkostnader. Exempel på sådana kostnader är kostnader för 
mottagningskontroll, tillverkningskontroll och slutkontroll. 
 
• Förebyggande kostnader 
De åtgärder ett företag implementerar inom hela utvecklings- och tillverkningsprocessen som 
gynnar kvalitetsarbetet kallas förebyggande kostnader. Exempel på sådana kostnader är 
kostnaderna för införandet av ett kvalitetssystem, leverantörsbedömningar och utbildning av 
personal.  
 

Kvalitetskostnad är ett begrepp som ger en signal till att kvalitet kostar. Det är inte kvalitet som 
kostar utan brist på kvalitet, därav namnet kvalitetsbristkostnad. Enligt Bergman och Klefsjö bör 
kvalitetsbristkostnader endast omfatta interna och externa felkostnader.  
 
I svensk industri uppskattas ofta kostnaderna för kvalitetsbrister till 10-30 % av företagens 
omsättning. (Bergman och Klefsjö, 2007). 
 

3.2.2 Hur man mäter kvalitetsbristkostnader 
För att få störst vinning av att mäta kvalitetsbristkostnader bör företaget anpassa valet av 
mätmetod efter sin egen verksamhet och efter önskat användningsområde. Organisationen kan 
hämta in informationen på två olika sätt. Ett sätt är genom att kartlägga sina 
kvalitetsbristkostnader. Fördelen med en kartläggning är att företaget snabbt och enkelt kan få 
information om sina kvalitetsbristkostnader. Nackdelen med metoden är att företaget inte kan få 
kontinuerlig data. Den andra metoden för inhämtning av information är att företaget bygger upp 
ett mätsystem som kontinuerligt mäter kvalitetsbristkostnader och rapporterar resultat med jämna 
mellanrum. Mätsystemet ger företaget kontinuerlig data men detta tillvägagångssätt kräver en 
stor kunskap och motivation över hela systemet för att fungera samt så är den komplicerad och 
tar lång tid att införa.  
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3.2.3 Kartläggning av kvalitetsbristkostnader 
En kartläggning bör, till den utsträckning det går, baseras på tillgänglig data kompletterad med 
uppskattningar av de resterande kvalitetsbristkostnaderna. För att kunna ge en så verklig bild av 
företagets situation som möjligt bör dessa uppskattningar göras av de medarbetare som är mest 
insatta inom respektive område. Det finns två huvudprinciper när man ska genomföra en 
kartläggning. Princip ett, avvikelseanalys, är att man kartlägger de fel och brister som 
förekommer, bedömer hur frekventa de är och prissätter slutligen dessa. Princip två, 
optimalfallsanalys, innebär istället att man definierar bästa möjliga sätt att bedriva verksamheten 
på och sedan gör en jämförelse med nuläget och beräknar kvalitetsbristkostnaderna utifrån 
jämförelsen. (Sörqvist, 2001).  
 

3.3 5S 
Många företag har idag implementerat arbetssättet 5S som är en del i filosofin ”Lean 
Production”. Filosofin ”Lean Production” går ut på att undvika slöseri av alla former, fokus ska 
ligga på att skapa värde för kunden. Genom att arbeta med 5S får organisationen ett verktyg för 
att skapa ordning och reda i produktionen. Strävan är att uppnå ett standardiserat arbetssätt. 

• Seri: Skapa ordning genom att kasta det som är onödigt. Saker som kastas kan vara gamla 
dokument och verktyg och andra föremål som inte blivit använda de senaste 2 till 3 åren.  

• Seiton: Se till att allt som används i produktionen är märkt och sorterat för god 
tillgänglighet. 

• Seiso: Skapa rena ytor och arbetsplatser för att eliminera smuts som kan gömma problem.    
• Seiketsu: Verktyg, dokument och annan utrustning ska ha en bestämd plats.  
• Shetsuke: Skapa en disciplin så att de ovanstående s:en alltid följs. (Foster, 2007) 
 

3.4 Flödesschema 
Ett flödesschema är en avbild av en process. Det används till att identifiera det flöde eller 
händelseförlopp som en vara eller tjänst följer i en process. Användningsområde för 
flödesscheman är stort. Det kan till exempel användas för att avbilda en fakturas väg i en process, 
materialflödet eller vilka steg som måste tas för att kunna genomföra en försäljning.  
 
Några fördelar: 

• Ett verktyg som visar oväntade svårigheter, problemområden, dubbelarbete, onödiga 
operationer och var i processen det går att förenkla och standardisera.  

• Ett verktyg som kan upptäcka var förbättringar kan göras genom att jämför det faktiska 
flödet med det idealiska. 

• Ett verktyg som fungerar som ett utbildningshjälpmedel för att få en förståelse över hela 
processen.  
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Kort om att skapa ett flödesschema: 
• Bestäm processens ramar eller gränser, start och stopp.  
• Bestäm vilka steg som finns i processen, från början till slutet. 
• Rita ett flödesschema med lämpliga symboler. 
 

 
• Kontrollera att flödesschemat är komplett. 
• Slutför flödesschemat. (Minnes trimmaren 6 sigma, 2006) 
 

3.5 Kunden i centrum  
En kund är mottagaren av en produkt eller service. Ofta pratar man om interna och externa 
kunder. Interna kunderna är de som mottager en produkt eller service från någon i samma företag. 
Externa kunder är de kunder som köper, utnyttjar eller på något annat sätt påverkas av en 
verksamhet vara eller tjänst. Om man inte lyssnar på ”the voice of the customer” spelar det ingen 
roll hur mycket arbete och tid som läggs ner på att utforma ett verktyg/produkt. Den information 
som inte skapar något värde för kunden ska inte finnas med (Foster, 2007).  
 
Kunden i centrum, som bilden nedan visualiserar, är ett filosofiskt resonemang som menar att 
verksamheten finns för att serva kunden. Systemen och medarbetarna existerar bara för att 
underlätta processen att ge service till kunden. 
(Chase, Jacobs och Aquilano, 2006).  
 

 
 

Uppgift eller aktivitet Ja/nej fråga ställs eller ett beslut krävs 

Kunden

 Service  
   strategin 

  Systemet Människorna 

Figur 3.5. Kunden i centrum. (Från Chase, Jacobs och Aquilano, 2006). 
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3.6 Basera beslut på fakta 
För att kunna basera beslut på fakta krävs det att man har fakta att analysera.  Det betyder att vi 
måste skaffa, strukturera och analysera olika varianter av information. Man vill ha väl 
underbyggd fakta att ta beslut utifrån, och inte låta slumpfaktorer ha en avgörande betydelse. 
Tidigare har verksamheter inte använt sig av enkla statistiska metoder för bearbetning av data 
som ger ett underlag för minskning av variation i produktionen. En minskning av variationen 
skulle leda till förbättrad kvalitet. Genom att basera beslut på fakta söker man aktivt efter lämplig 
information, som man sedan sammanställer och analyserar (Bergman och Klefsjö, 2007). 
 

3.7 Pareto  
Paretoprincipen, eller 80/20 regeln som den också kallas, har fått sitt namn efter Vilfredo Paretro 
(1848-1923). Han var en italiensk ekonom som skapade en modell över fördelningen av inkomst 
i Milan, Italien. Paretro upptäckte att 80 % av inkomsterna i Milan ägdes av 20 % av stadens 
befolkning. Kvalitetsgurun Joseph Juran tog sedan detta ekonomiska koncept och applicerade det 
på kvalitetsproblem. 80 % av kvalitetsproblemen är skapade av 20 % av orsakerna. Genom att 
använda sig av paretoprincipen upptäcker man att majoriteten av kvalitetsproblemen är resultatet 
av ganska få orsaker. (Foster, 2007) Paretodiagrammet visualiserar detta på ett smart sätt. Det är 
ett stapeldiagram som fångar upp frekvensen eller inverkan av olika problem. Det är väldigt 
sällan som vi kan lösa ett komplext problem på en gång. Oftast behöver vi bryta ner det i mindre 
delar. Det är precis det paretroprincipen och paretodiagramet hjälper oss att göra.  (Juran, 1994) 
 

 
 
 

Figur 3.7.  Exempel på ett paretodiagram.
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3.8 Informationsdesign 
När man håller på med layout och formgivning kan det vara bra att veta lite om perception, läran 
om hur vi ser och uppfattar färg och form. Nedan följer några gestaltningslagar som kan vara bra 
att ha i åtanke då man vill få struktur och ordning på sitt material. 
 

• Närhetens lag: Grafiska element som ligger nära varandra tenderar vi att uppfatta som att 
de hör ihop. På grund av detta är det ytterst viktigt att placera de grafiska elementen i 
lämpliga grupperingar. Till exempel kan man gruppera knappar som hör ihop i ett 
menysystem i enighet med närhetens lag. 

• Likhetens lag: Olika grafiska element som påminner om varandra i färg, form eller 
struktur uppfattar vi ofta som att de hör ihop. Detta kan användas för att skapa en 
enhetlighet, men man måste se upp saknas det kontraster i en grafisk produkt upplever vi 
den som ointressant. Likhetens lag används ofta i menysystem där man enkelt kan 
markera olika hierarkiska nivåer genom att låta varje nivå ha sin egna specifika form –, 
färg eller storleksegenskap. 

• Slutenhetens lag: Om ett eller flera grafiska element har någon from av ram omkring sig 
upplever vi att det som är inneslutet hör ihop. Slutenheten kan skapas med hjälp av ramar 
och tonplattor. Detta kan vara bra att utnyttja då det är trångt om utrymme och man vill 
avskilja ett stycke text från den övriga texten. Det är vanligt att man använder sig av 
denna lag då man vill skilja på menysystemet från resten av innehållet på en webbsida.  

(Petterson, 2004) 
 
 

 

Likhetens lag Slutenhetens lag Närhetens lag 

Figur 3.8. Gestaltningslagar ( från http://sv.wikipedia.org/wiki/Gestaltpsykologi) 
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4.  Genomförandet 
Nedan följer en beskrivning av vägen till prototyp 1 och vidareutvecklingen av den. 
 

4.1 Fas 1- vägen till prototyp 1 
Nedan följer en beskrivning över arbetets första fas, vägen till prototyp 1.  
 
Första steget i arbetet var att definiera problemställningen, förstå kundens behov. Efter att 
tillsammans med kund kommit fram till en gemensam bild över problemet gjordes en översiktlig 
kartläggning över de fel som dokumenterats i funktionscentret (FC) (se bilaga Översiktlig 
kartläggning FC). Detta gjordes för att författaren skulle få en egen uppfattning över vilka typer 
av fel som kunde förekomma i monteringen. Ett första utkast över verktyget togs fram och 
diskuterades med kund (se bilaga Layout 1). Avstämningen var ett sätt att kontrollera att arbetet 
var på väg åt rätt håll, att arbetet gick i enighet med vad kunden önskade.  
 

4.1.1 Artikelnummer eller inte 
För att införskaffa sig en förståelse över en riggs uppbyggnad och dess ingående moduler 
kontaktades riggansvarig för en informell intervju. Viktiga och användbara synpunkter kom fram 
under intervjun, dels över layouten och dess funktionalitet dels vilken slags information enheten 
teknik kunde vara intresserade av att få ut ur verktyget. Layout 1 som tagits fram byggde helt och 
hållet på att artikelnumret till den felaktiga komponenten skrevs in i verktyget. Detta kunde bli ett 
problem då man i monteringen inte kunde ta fram slangar och kablars artikelnummer på ett lätt 
sätt. När en slang eller kabel monteras är det deras märkning man utgår ifrån i produktionen. 
Efter att ha fått ovanstående input lades förslag två fram (se bilaga Layout 2). Layout 2 togs fram 
i enighet med att det skulle vara svårt för kvalitetsutbudet som skulle rapportera de fel som 
uppstod i monteringen att hitta artikelnumret till ett antal artiklar. De artiklar som det skulle vara 
svårt att hitta artikelnummer till skulle brytas ner istället som följande exempel visar: 
 

• Modul- Hytt 
o Produkttyp- lampa 

 Komponent- lampa i tak 
 

För att kunna analysera vilka moduler som borde finnas med som valalternativ i verktyget 
gjordes en survey över monteringen. Efter att ha pratat med ett par montörer upptäcktes det att 
när de själva fick frågan att dela in riggen i moduler använde de sig av en sekvensmontering som 
underlag. Detta ledde till att sekvensmonteringar togs fram och granskades. I och med att 
författaren fick ta del av dessa dokument erhölls en djupare förståelse över situationen. I 
sekvensmonteringarna fanns i princip alla artikelnummer till de artiklar som skulle monteras på 
riggen. Dock fanns inte slangar och kablars artikelnummer med utan deras respektive märkning. 
Utifrån dessa fakta togs layout 3 fram. Layout 3 byggde på att alla komponenter som hade sitt 
artikelnummer angivet i sekvensmonteringen skulle loggas med sitt artikelnummer i verktyget. 
Slangar och kablar skulle loggs med respektive märkning. De komponenter som skulle brytas ner 
i mindre delar var de som SDE köpte in kompletta. De komponenter som köps in kompletta har 



19(58) 

SDE bara ett artikelnummer till. Exempel: Hytten köps in komplett, om en lampa i hytten är 
trasig har inte SDE ett artikelnummer till lampan.  
 
Efter diskussion med kund beslutades det att de komponenter som köps in kompletta ska loggas 
med det artikelnummer som SDE har på köpnivå. Det vill säga att om det är fel på en hytt har det 
ingen betydelse vilken komponent i hytten som förorsakat felet. Fel i hytten loggas alltid med sitt 
artikelnummer på köpnivå. Detta beslut ledde till att kvalitetsombudet vid en felrapportering 
antingen skriver in artikelnumret eller komponentens märkning (se bilaga Layout 3). 
 

4.1.2 Feltyper 
Som tidigare nämnts i bakgrunden dokumenteras fel först i slutskedet av monteringen. 
Dokumentationen går till på så vis att man i funktionscentret loggar de fel man hittar på riggen i 
ett Excel dokument. Det vill säga att varje enskild rigg har ett eget Excel dokument (se bilaga 
Tidigare dokumentation av fel). En grundligare kartläggning över de fel som dokumenterats i FC 
genomfördes. Dokument från perioden 2007-01-01 till 2008-02-05 gicks igenom. Efter att ha 
sammanställt feltyper i enighet med informationen från samtliga dokument fanns det en del 
beskrivningar av fel som fortfarande var oklara. Frågan var om dessa typer av fel redan passade 
in under någon av de feltyper som tagits fram eller om det borde finnas ytterligare rubriker. Efter 
en diskussion med personal från FC utformades en lista där även de felbeskrivningar som tidigare 
varit oklara passade in. Ytterligare en kontroll gjordes över feltypslistans innehåll. Montörer ute i 
flödena tillfrågades om vilka typer av fel som kunde uppstå vid deras stationer. Feltypslistan 
korrigerades (se bilaga feltyper).  
 

4.1.3 Scorecard 
För att veta vilken information som ska rapporteras in i verktyget bör den data man vill ha ut  
ur systemet analyseras. En analys över lämpliga scorecards har gjorts för områdena produktion, 
inköp, teknik och produktionsteknik. Paretoprincipen kommer att ligga som grund för sortering 
och prioritering av felen. De fem största felen inom kategorierna konsekvens, kostnad och 
frekvens kommer att visas i form av tre diagram för respektive område. Dock kommer inköps 
scorecard skilja sig från de andra områdenas. Inköp är intresserade av att se de fem störst felande 
leverantörerna och artiklarna. 
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4.1.4 Prototyp 1 
Här följer en beskrivning över hur prototyp 1 är utformad. Tanken är att det ska tillsättas 
kvalitetsombud i produktionen och en av deras arbetsuppgifter ska vara att felrapportera.  
 
Första sida i prototyp 1 ger användaren fyra val, felrapportera, hämta färdiga scorecards, skapa 
scorecards och knappen sortera, editera och hämta data. Trycker kvalitetsombudet på fältet 
felrapportera ska han/hon komma till ett formulär där väsentlig information ska fyllas i. 
Formuläret består av följande fält som bilden visar: 

 
 
 

För att minska på risken att felrapportera på fel sätt har nästan alla fält i formuläret förutbestämda 
val. Till exempel om du trycker på fältet ansvar i formuläret kommer en rullgardin med följande 
valalternativ upp:  
 

• Bom 
• D&D (teknik)  
• D flödet 
• FC 
• F/L flödet 
• Förråd 
• Inköp 
• Matare 
• PT/Beredning 
• Tank 
• Ventilplatta 

 

Figur 4.1.3.1.  Felrapporteringsvy. 



21(58) 

De fält som inte har förutbestämda val i prototyp 1 är vem, märkning och artikelnummer. Dessa 
fält ska kvalitetsombudet fylla i manuellt. Dock ska det framgå tydligt vilken typ av information 
som ska matas in i respektive fält. För att ytterligare minska risken av att rapportera fel ska det 
vid respektive fält i formuläret finnas ett kryss (detta visualiseras inte i bilderna över prototyp 1). 
Om användaren trycker på krysset kommer en förklaring till vad som ska fyllas i upp. Trycker 
kvalitetsombudet till exempel på krysset bredvid knappen märkning kommer följande förklaring 
upp: 
 

• Om det är fel på en slang/kabel skriv dess märkning och inte artikelnummer. 
 
Kvalitetsombudet avslutar felrapporteringen genom att trycka på fältet spara eller spara och 
skicka. 
 
På verktygets första sida fanns även valet hämta färdiga scorecards. Om användaren väljer det 
alternativet kommer han/hon till en sida med följande val: 

• Bom 
• D&D (teknik) 
• D flödet 
• F/L flödet 
• Inköp 
• Matare 
• Produktionsteknik 
• Tank 
• Ventilplatta 

Genom att välja något av alternativen ovan ska man komma till det områdets anpassade 
scorecards. Går användaren in på tillexempel D-flödet ska följande tre scorecards visas: 

 

 
 Figur 4.1.3.2. Fem i botten- konsekvens.



22(58) 

 
 
 
 

 
 
 
I prototyp 1 ska användaren även ha möjlighet att skapa egna scorecards. Genom att välja 
alternativet skapa scorecards på verktygets förstasida kommer användaren till en vy där han/hon 
själv kan ta fram olika scorecards med hjälp av följande alternativ: 

• Tidsintervall 
o Från 
o Till 

• Område 
o SDE 
o Produktion 

Figur 4.1.3.3. Fem i botten- kostnad.

Figur 4.1.3.4. Fem i botten- frekvens.
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 Bom 
 D flödet 
 F/L flödet 
 Matare 
 Tank 
 Ventilplatta 

o Teknik 
o Inköp 

• X-axel 
o Tid 

 Vecka 
 Månad 
 År 

o Artikel 
o Leverantör 

• Y- axel 
o Kostnad 
o Antal 
o Konsekvens 

Väljer användaren tidsintervallet 2008-03-04 till 2009-03-04, områdena produktion, teknik och 
inköp, x-axelns värde i månader och y-axelns värde som kostand ska följande scorecard synas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.1.3.5.  Exempel scorecard. 



24(58) 

 
För att användaren ska kunna ta del av ytterligare scorecards ska en databas finnas i verktyget där 
han/hon ska kunna gå in och sortera, editera och hämta data ur.  
 

 
 
 
Villkor för verktyget: 

• Flera användare ska kunna vara inne i verktyget samtidigt och rapportera. 
• Det ska gå att välja tidsperiod i databasen. 
• Verktyget ska gå att editera av behörig användare. 
• Verktyget ska autogenerera datum och rapportnummer. 
• Autogenerera till reklamation eller skicka rapport. 
• Scorecard/diagrammen ska endast visa de fem största felen under den givna tidsperioden. 
 

Figur 4.1.3.6.  Databas. 
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4.2 Fas 2 – Vidare utveckling av prototyp 1  
Under fas två följer en vidare utveckling av prototyp ett, samt en kartläggning av interna 
felkostnader. 
 

4.2.1 Inrapporteringsverktyg och dataanalysverktyg  
För att kunna möta villkoren för prototyp 1 genomfördes en undersökning över vilka möjligheter 
som fanns gällande olika verktyg/system. Efter att en undersökning av de olika alternativen gjorts 
bestämdes det att verktyget skulle delas upp i två delar, ett inrapporteringsverktyg och ett 
dataanalysverktyg.  
 

4.2.2 Underlag för reklamation 
Under arbetets gång beslutades det att inrapporteringsverktyget även skulle vara ett 
reklamationsunderlag. Reklamationshanterare kontaktades och nödvändig information som 
behövdes för att kunna ersätta de reklamationsblanketter som finns idag lades till i den 
information som skulle rapporteras in vid felrapporteringen. 
 

4.2.3 Kartläggning av interna felkostnader 
För att påvisa behovet av att införa det framtagna verktyget genomfördes en kartläggning över de 
interna felkostnader som finns i SDE`s produktion i Örebro. Kartläggningen som gjordes 
omfattade interna felkostnader som kassation och ombearbetning. Stilleståndskostnader ingick 
inte i sammanställningen av interna felkostnader per rigg i snitt då den kostnaden inte har någon 
direkt koppling till implementeringen av verktyget. Författaren dokumenterade vad som 
kasserades vid varje station i snitt per rigg, samt hur mycket tid som lades ner till ombearbetning 
vid varje station i snitt per rigg. Datamaterialet som sedan analyserades samlades in via intervjuer 
med två eller flera montörer. Den som jobbar närmast problemet är den person som är bäst 
lämpad för att uppskatta hur lång tid som läggs ner för att fixa det (se tidigare avsnitt 3.2.3 
Kartläggning av kvalitetsbristkostnader). 
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5 Redovisning av resultat 
Nedan följer en redovisning av vad som ska rapporters och hur det ska gå till när 
kvalitetsombudet felrapporterar. Hur väsentlig information ska kunna tas ut ur systemet och 
resultatet över kartläggningen av interna felkostnader redovisas även i detta kapitel. 
 

5.1 Felrapporteringsverktygets innehåll 
I detta avsnitt förklaras varför viss information ska rapporteras in i felrapportringsverktyget. 
 
• Vem – Att fylla i sitt anställningsnummer i en felrapport är som att signera den. Om man 

signerar något vill man kunna stå för det man gjort. Det är även bra att veta vem som gjort 
felrapporten om frågor och funderingar kommer upp vid åtgärdsarbetet av ”fem i botten” 
scorecarden. Reklamerarna har också nytta av att de rapporter som skickas till dem är 
signerade med en persons anställningsnummer i fall de skulle ha några frågor angående 
reklamationsunderlaget. 

 
• Var – Att veta var i processen som felet påträffades är bra när man ska undersöka och 

analysera felet så att en åtgärd kan sättas in. 
 
• Riggmodell – Det kan vara av intresse att veta om felet uppkommer på en eller flera 

riggmodeller under arbetet med att åtgärda felet. Kan även vara av intresse att se vilken 
riggmodell som förorsakar störst interna felkostnader för företaget. 

 
• Modul – Vilken modul felet sitter på är i högsta grad av intresse då felkomponenten är en 

slang eller kabel. Detta för att veta vilken ände av slang/kabeln det är fel på.  
 
• Feltyp – Om det nu skulle slarvas med att fylla i fritexten korrekt vet man i alla fall vilken 

feltyp det rör sig om. Samt kan SDE föra statistik över vilken feltyp som orsakar dem störst 
kostnader. 

 
• AVOnr – Riggen får sitt avonummer i början av produktionen. Detta gör att om SDE får 

klagomål från kund angående en specifik rigg kan de lätt se vilka fel riggen hade hos dem 
innan den levererades till kund. 

 
• Serienr/märkning – Om den felande komponenten är en slang eller kabel måste dess 

märkning fyllas i för att man ska veta vilken specifik slang/kabel det är, där av finns fältet 
med i felrapporteringsverktyget. För vissa speciella komponenter kommer ett serienummer 
förutom artikelnumret behövas skriva in för att reklameraren ska ha all information när en 
reklamation görs. 

 
• Artikelnr – ”Fem i botten” scorecardet kostand kommer att basers på hur ofta ett 

artikelnummer har rapporterats gånger hur lång tid det tog att åtgärda felet på det 
artikelnumret. Samt att ”fem i botten” scorecardet frekvens kommer att baseras på hur ofta 
artikelnumret rapporteras. Det är en stor hjälp att ha artikelnumret vid åtgärdsarbetet av felet. 
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• Åtgärdstid – För att få fram hur mycket felet kostar SDE rapporterar kvalitetsombudet in 

åtgärdstiden som sen multipliceras med en summa. 
 
• Konsekvens – De fel som har en hög konsekvens har hög prioritet på att åtgärdas. Därav 

finns fältet konsekvens och ”fem i botten” scorecardet konsekvens. 
 
• Ansvar – Det är viktigt att någon står som ansvarig till att åtgärda ”fem i botten” scorecarden. 

För denne ska även redovisa vilka åtgärder som satts in varje månad. Har man ingen som är 
ansvarig faller ärendet mellan flera stolar och ingen tar upp det. 

 
• Leverantörsnr – Leverantörsnummer ska fyllas i då inköp står som ansvarig. Detta för att 

inköp ska kunna föra statistik över vilken leverantör som drar störst kostnader för SDE. 
 
• Ersättningsprodukt från lagerplats – För att det ska bli rätt i saldot när reklameraren gör en 

reklamation måste han/hon veta var ifrån en ersättningsprodukt har tagits. 
 
• Fritext – Ett fält för att skriva fritext måste finnas med. Detta för att man vid åtgärdsarbetet 

lätt ska förstå vad det är för något fel man ska åtgärda. Finns inte ett fritextfält kan väsentlig 
information gå förlorad. 

 
Bifoga info – Ansvarsområdena teknik och inköp ställde det som ett krav att bild på felet ska 
bifogas. I andra fall kan det också kännas nödvändigt att bifoga annan information angående 
felet. 

5.2 Felrapportering i Lotus Notes 
När ett fel hittas någonstans i monteringen ska montörerna meddela ansvarig kvalitetsombud om 
felet. Kvalitetsombudet tar reda på det fakta som krävs angående felet för att kunna göra en 
felrapportering. Ett kvalitetsombud ska felrapportera för att han hon ska arbeta endast med 
kvalitetsrelaterade frågor. Om en montör skulle vara den som felrapporterar blir det lätt att 
felrapporteringen blir en prioritetsfråga. När kvalitetsombudet felrapporterar använder han/hon 
sig av någon av de datorer som finns i produktionen. 
 
När kvalitetsombudet loggar in i felrapporteringsverktyget i Lotus Notes kan han/hon välja att 
skapa en ny felrapport eller söka efter en befintlig felrapport. Sökfunktionen av rapporter 
kommer användas antingen när kvalitetsombudet ska driva en åtgärdsprocess och vill ha all 
befintlig data angående ett specifikt fel eller när han/hon redan har rapporterat in samma fel i data 
basen och vill kopiera en befintlig rapport. 
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5.2.1 Skapa ny felrapport 
Om kvalitetsombudet ställer muspekaren på knappen ”skapa rapport” och trycker en gång på 
musens vänstra knapp i verktygets start sida (se figur 5.1.4.) kommer han/hon till följande vy: 
 

 
 
 

Datum och rapportnummer ska autogenereras vid skapande av rapport. Nedan följer anvisning till 
hur kvalitetsombudet ska fylla i fälten som ovanstående bild visar. På sida 30 visualiseras 
processen i ett flödesschema. 
 

• Vem – I fältet vem fyller kvalitetsombudet manuellt i sitt anställningsnummer som är 3 
till 4 siffror, 2<X<5 (X = antal siffror i fältet vem). För att kunna skriva i sitt 
anställningsnummer ställer kvalitetsombudet muspekaren på fältet ”vem” och klickar en 
gång på musens vänstra knapp. Kvalitetsombudet fyller i sitt anställningsnummer 
genom att använda siffrorna på datorns tangentbord. För att komma ut från kommandot 
kan kvalitetsombudet trycka på knappen ”Enter” på tangentbordet eller klicka med 
muspekaren någon annanstans på bilden. (Ställer kvalitetsombudet till exempel musen 
på pilen tillhörande fältet ”var” och trycker på musens vänstra knapp för att lämna 
kommandot kommer en rullgardin med fältets ”var” valalternativ upp) 

 

Figur 5.2.1.1 Felrapporteringsvyn i Lotus Notes.
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• Var – När kvalitetsombudet ställer muspekaren på pilen i fältet ”var” och trycker en 
gång på musens vänstra knapp ska följande valalternativ komma upp i from av en 
rullgardin: 

o 4500 
o 4510 
o 4520 
o 4530 
o 4540 
o 4550 
o 4560 
o 4070 
o 4580 
o 4590 
o 5000 
o 5010 
o 5020 
o 5030 
o 5040 
o 5050 
o 5060 
o 5070 
o 5080 
o 5090 
o FC 
o Bom  
o Matare 
o Tank 
o Ventilplatta 

Kvalitetsombudet väljer något av ovanstående alternativ genom att ställa muspekaren vid det 
och trycka en gång på musens vänstra knapp. För att komma ut från kommandot kan 
kvalitetsombudet trycka på knappen ”Enter” på tangentbordet eller klicka med muspekaren 
någon annanstans på bilden.  
 
• Riggmodell – När kvalitetsombudet ställer muspekaren på pilen i fältet ”riggmodell” 

och trycker en gång på musens vänstra knapp ska följande alternativ komma upp i form 
av en rullgardin: 

o CKD D7-11  
o CKD D9-11  
o CKD L6 (25) KINA 
o CKD L6 (25) INDIEN 
o D3-01 
o D3-01 ”Snik” 
o D3-03   
o D5-11  
o D7-RRC  
o D7-11  
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o D7-11 LM  
o D7C-11 RCS  
o D9C-11 RCS  
o D9-RRC  
o D9-11  
o F6DTH 
o F9CR 
o F9CTH-10 
o F9CTH-11 
o F9TH-10  
o F9TH-11  
o F9TH-20 LM 
o L6 (25) 
o L6 (30) 
o L7 (40) CR SF 
o L7 (40) CR LF  
o L7 (40) TH SF 
o L7 (40) TH LF 
o L8 (25) SF 
o L8 (25) LF 
o L8 (30) SF 
o L8 (30) LF 

Kvalitetsombudet väljer något av ovanstående alternativ genom att ställa muspekaren på det och 
trycka en gång på musens vänstra knapp. För att komma ut från kommandot kan 
kvalitetsombudet trycka på knappen ”Enter” på tangentbordet eller klicka med muspekaren någon 
annanstans på bilden.  
 

• Modul – När kvalitetsombudet ställer muspekaren på pilen i fältet ”modul” och trycker 
en gång på musens vänstra knapp ska följande valalternativ visas i form av en 
rullgardin: 

o Bom 
o Borrmaskin/Rotationsenhet 
o DCT 
o Diselmotor 
o Elsystem 
o Hydraliksystem 
o Hytt 
o Kaross 
o Kylare 
o Luftsystem 
o Matare 
o Tank 
o Vagnsram 
o Ventilpanel 

Kvalitetsombudet väljer ett av ovanstående alternativ genom att ställa muspekaren på det och 
klicka en gång på musens vänstra knapp. För att komma ut från kommandot kan 



31(58) 

kvalitetsombudet trycka på knappen ”Enter” på tangentbordet eller klicka med muspekaren någon 
annanstans på bilden.  
 

• Feltyp – När kvalitetsombudet klickar på pilen i fältet feltyp ska följande alternativ 
visas: 

o Dåligt justerad 
o Dåligt centrerad 
o Dålig svetsning 
o Elfel 
o Ej dragna kablar 
o Ej åt dragen 
o Hänger/ Sitter löst 
o Fel komponent 
o Fel längd 
o Felvänd  
o Läckage 
o Märkning 
o Passform 
o Saknas 
o Skadad  
o Skaver 
o Skiftad/ Felkopplad  
o Ur funktion  
o Ytbehandling  

Kvalitetsombudet väljer något av ovanstående alternativ genom att klicka på det med 
muspekaren. För att komma ut från kommandot kan kvalitetsombudet trycka på knappen enter på 
tangentbordet eller klicka med muspekaren någon annanstans på bilden.  
 
Nedanstående fält AVOnr, serienr/märkning, artikelnummer, åtgärdstid, konsekvens, ansvar, 
leverantörsnummer och ersättnings produkt från lagerplats aktiveras och stängs på samma sätt 
som de ovanstående fälten. Det vill säga för att aktivera fältet ställer kvalitetsombudet 
muspekaren på pilen (om fältet har valalternativ) eller i fältet (om något ska skrivas i manuellt) 
och trycker en gång på musens vänstra knapp. För att lämna fältet kan kvalitetsombudet trycka på 
knappen ”Enter” på tangentbordet eller klicka med muspekaren någon annanstans på bilden.  
 

• Serienr/märkning – Serienummer eller märkning ska skrivas i manuellt. Det ska 
endast gå att skriva med stora bokstäver, siffror och inga mellanslag ex: AP16. Fältet 
märkning ska inte regleras av hur många tecken som det ska gå att skriva in. 

 
• Artikelnummer – I fältet artikelnummer ska tio siffror manuellt skrivas i. 10≤X<11 

 
• Åtgärdstid – I fältet åtgärdstid ska kvalitetsombudet manuellt fylla i den tid det tog att 

åtgärda felet. Det ska endast gå att skriva siffror i fältet. 
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• Konsekvens – När kvalitetsombudet klickar på fältet konsekvens ska följande alternativ 
komma upp: 

o 2  
o 10 
o 20 
o 50  
o 100  
o 200 

Kvalitetsombudet väljer något av ovanstående alternativ genom att klicka på det. 
 

• Ansvar – När kvalitetsombudet klickar på fältet ansvar ska följande alternativ visas: 
o Bom 
o D flödet 
o FC 
o F/L flödet 
o Förråd 
o Inköp 
o Matare 
o PT/Beredning 
o Tank  
o Teknik (D&D) 
o Ventilplatta 
 

• Leverntörsnummer – Om Inköp klickas i under fältet ansvar ska ett mail gå iväg till 
reklamerarnas gemensamma mailbox när kvalitetsombudet har fyllt i all information 
korrekt och trycker på knappen ”Spara & Stäng” uppe i vänstra hörnet. Mailets ”subjekt” 
ska vara den modul som kvalitetsombudet fyllt i under fältet modul. (Detta för att 
underlätta för reklamerarna så att de vet vilket ärende som tillhör dem när de går in i den 
gemensamma mailboxen). 

 
• Ersättningsprodukt från lagerplats– Detta fält ska alltid fyllas i manuellt då inköp står i 

fältet ansvar. Fältet ska inte regleras av hur många tecken som det ska gå att skriva in. Om 
ingen ersättningsprodukt har tagits ska kvalitetsombudet skriva ”ingen” i fältet. 

 
• Fritext – Kvalitetsombudet måste alltid skriva något i fritextfältet för att kunna spara 

rapporten. Fritext fältet aktiveras som ovanstående fält. Kvalitetsombudet använder sig av 
datorns tangentbord för att fylla i tecken i fältet. Fältet lämnas på samma sätt som de 
övriga fälten. 

 
• Bifoga info – Om Inköp eller Teknik (D&D)  klickats i under fältet ansvar måste 

kvalitetsombudet bifoga väsentlig information angående det fel som rapporteras för att 
kunna spara rapporten. Om det är något annat område som står under fältet ansvar får 
kvalitetsombudet själv välja om han/hon vill bifoga någon annan information.  

• Avsluta felrapporteringen – Efter att kvalitetsombudet har fyllt i alla fälten korrekt 
avslutas felrapporteringen genom att kvalitetsombudet klickar på knappen ”Spara & 
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Stäng” uppe i vänstra hörnet. Om Inköp står i fältet ansvar ska ett mail automatiskt 
skickas till reklamerarnas gemensamma mailbox när rapporteringen avslutats.  

 
Nedan följer ett flödesschema som visualiserar felrapporteringen i Lotus Notes: 
 

Felrapportering

Öppna databasen 
felrapportering i 

Lotus Notes

Skriv manuellt i  
anställnings-

nummer i fältet 
”Vem”

Klicka på fältet 
”Var” och välj ett 
av alternativen 

Klicka på fältet 
”Riggmodell” och 

välj ett av 
alternativen

Klicka på fältet 
”Konsekvens” och 

välj ett av 
alternativen

Klicka på fältet 
”Åtgärdstid” och 

fyll manuellt i tiden

 Står Inköp eller 
Teknik i fältet 

”Ansvar”?

Klicka på fältet 
”Modul” och välj 

ett av alternativen

Klicka på fältet 
”Feltyp” och välj 

ett av alternativen

Har felkomponenten något 
annat identitetsnummer än 

artkelnummer ?

Skriv manuellt  i 
identifikationsnr. i 

fältet ”Serienr/
märkning”

Ja

Skriv manuellt i 
artikelnummer i 

fältet 
”Artikelnummer”

Klicka på fältet 
”Ansvar” och välj 
ett av alternativen

Ansvar Teknik eller 
Inköp?

Bifoga information 
om felet?

Klicka på fältet 
”Spara & Stäng”

Felrapportering 
avslutad

Skriv manuellt i 
text i fältet ”Fritext”

Skriv manuellt i 
riggens 

avonummer i fältet 
”Avonr”

Nej

Ja

Nej

Skriv manuellt i 
text i fältet ”Fritext”

Skriv manuellt i 
fältet 

”Ersättningsprodu
kt från lagerplats”

Skriv manuellt i 
text i fältet ”Fritext”

Teknik

Bifoga information 
om felet

Ja

Inköp

Bifoga information 
om felet

Står inköp i fältet 
”Ansvar”?

Ett mail skickas till 
reklamerarnas 
gemensamma 

mailbox 
(automatiskt)

Reklameraren 
öppnar rapporten 

och skriver i 
leverantörsnr. 

Ja

Nej
Nej

Klicka på fältet 
”Spara & Stäng”

 
Figur 5.2.1.2.  Flödesschema över felrapporteringen 
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5.2.2. Ej korrekt ifyllt fält 
Om kvalitetsombudet inte fyller i ett fält korrekt ska ett felmeddelande komma upp då 
kvalitetsombudet lämnar det fältet.  Exempel: Kvalitetsombudet fyller i nio siffror i fältet 
artikelnummer och trycker på ”Enter”, då kommer ett felmeddelande upp som säger att 
kvalitetsombudet måste fylla i tio siffror i det fältet. 
 
Om kvalitetsombudet missat att fylla i ett fält kommer ett felmeddelande upp då han/hon trycker 
på knappen ”Spara & Stäng”. Exempel: Det går inte att spara rapporten då du glömt att fylla i 
fältet ansvar. 
 

5.2.3. Frågetecken 
För att tydliggöra för kvalitetsombudet vilken information som ska finnas i respektive fält, har 
varje fält en knapp i form av ett frågetecken på sin högra sida. 
 

 
 
 

Ovan stående bild visar fältets ”Var” och dess knapp med ett frågetecken som symbol.  När 
kvalitetsombudet ställer muspekaren på knappen och klickar en gång på musens västra knapp ska 
en informationsruta komma upp. Se ovanstående bild.  

Figur 5.2.1.3.  Frågetecknen i felrapporteringen. 
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Information under respektive frågetecken: 
• Vem – I fältet ”vem” fyller du i ditt anställningsnummer som är tre eller fyra siffror. 

Exempel: 6023 
 
• Var – I fältet ”var” väljer du ett av alternativen från listan som överensstämmer bäst med 

var i produktionen felet upptäcktes. 
 

• Riggmodell – I fältet ”riggmodell” väljer du ett av alternativen från listan som 
överensstämmer med den riggmodell felet hittades på.  

 
• Modul – I fältet ”modul” väljer du ett av alternativen från listan som bäst förklarar vilken 

modul felet sitter på. 
      OBS! Modulen tank berör både dieseltank och hyd.tank. 
 
• Feltyp – I fältet ”feltyp” väljer du ett av alternativen i listan som bäst förklara det fel du 

rapporterar.  
 
• AVOnr – I fältet ”AVOnr” fyller du i det avonummer riggen har som felet hittades på. 

AVO nr ska skrivas utan mellanslag och storbokstav. 
Exempel: 08A123 (08A följt av tre siffror) eller 08A1234  
(08A följt av fyra siffror). 
 

• Serienr/märkning – Om felkomponenten har någon form av individmärkning fyller du i 
den i fältet ”Serienr/märkning”. 
Exempel: Är det en slang/kabel fyll i dess märkning i fältet märkning och 
slang/kabelsatsens artikelnummer i fältet artikelnummer.  
 

• Artikelnr – I fältet ”artikelnr” fyller du i ett artikelnummer beroende på vilket område 
som är ifyllt i fältet ”ansvar”.  
Teknik – artikelnummer på detaljnivå 
Inköp – artikelnummer på köpnivå 
Övriga – den felande komponentens artikelnummer 
 

• Åtgärdstid – I fältet ”åtgärdstid” fyller du i hur lång tid i minuter det tog för montörerna 
att åtgärda felet. Exempel: Två montörer måste avbryta sitt ordinariearbete i 20 minuter 
för att lösa ett kvalitetsproblem. Eftersom de är två personer blir den tid som läggs att 
åtgärda felet 40 minuter. Du fyller då i siffran 40 i fältet ”åtgärdstid”. 

 
• Konsekvens – I fältet ”konsekvens” väljer du ett av alternativen ur listan. Du får 

uppskatta vilken konsekvens felet skulle ha fått om det upptäckts hos kund. 
Siffrornas betydelse: 

    2 – Observeras troligen ej av kund 
   10 – Mindre besvär 
   20 – Större besvär 
   50 – Risk för driftsstopp/ökat underhåll 

100 – Driftsstopp/intermittenta störningar 
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200 – Personskada/risk för personskada 
◊  –  Ej valbar (Fel som aldrig når kunden, till exempel att två komponenter inte 

går att montera ihop).  
 

• Ansvar – I fältet ”ansvar” ska du fylla i vilket område som är ansvarig till att felet 
uppstått. Du väljer ett av alternativen ur listan.  
Om du är osäker på vilket område som ska stå i fältet ansvar måste du säkerställa att du 
adresserar problemet till rätt instans innan du trycker på knappen ”Spara & Stäng”.   

• Leverantörsnr – Leverantörsnumret ska fyllas i av reklameraren inte kvalitetsombudet. 
 
• Ersättningsprodukt från lagerplats – Om du har fyllt i inköp i fältet ”ansvar” ska du 

även fylla i vilken lagerplats ersättningsprodukten har tagits ifrån i fältet 
”ersättningsprodukt från lagerplats”. Om ingen ersättningsprodukt har tagits skriver du 
”ingen” i fältet. 

 
• Fritext – Du måste alltid fylla i fältet ”fritext”. Information som ska skrivas i fältet är: 

 Vad är fel (så beskrivande som möjligt med mått och felbeskrivning). 
 Felets konsekvens (vad blir konsekvensen av felet i beskrivande form). 
 Vad skulle behöva ändras (ge förslag på ändring om du ser hur det skulle 

kunna vara). 
Den information du skriver i ska vara så tydlig att nästa person som läser den ska med 
lätthet förstå vad det är för fel. 
 

• Bifoga – Om Inköp eller Teknik (D&D) är ifyllt i fältet ansvar måste du alltid bifoga 
väsentlig information angående felet. Om något annat område står i fältet bestämmer du 
själv om du ska bifoga information. 
Exempel på väsentlig information: Bild och ritning.  
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5.2.4. Sök felrapport 
 

 
 
 
I felrapporteringsverktygets startsida kan kvalitetsombudet felrapportera eller söka efter 
felrapporter. Sökningen kan gå till på olika sätt. Han/hon kan söka enbart på rapportnummer, 
artikelnummer, leverantörsnummer, serienummer/märkning, AVOnummer, datum eller valfritt 
sökord. Kvalitetsombudet kan även kombinera val av datum och något av de andra sökfälten. Om 
kvalitetsombudet fyller i text i något av de fem fälten, rapportnr, artikelnr, leverantörsnr, 
serienr/märkning och AVOnr ska endast de rapporter som stämmer överens exakt med det som 
står i fältet visas i tabellen. Exempel: Om kvalitetsombudet skriver ”4060” i fältet leverantörsnr 
ska endast de rapporter som det står 4060 i fältet leverantörsnr i rapporterna visas i tabellen. 
Däremot om kvalitetsombudet fyller i ”4060” i fältet ”sök efter” ska alla rapporter som innehåller 
siffrorna 4060 någonstans i rapporten visas, tillexempel om ett artikelnummer är 4060111111 ska 
den rapporten med det artikelnumret visas i tabellen. 
 
Datum ska endast gå att skriva in på följande vis: åååå-mm-dd. När kvalitetsombudet tillexempel 
skrivit i 2008 flyttas markören till ”m” och han fyller i månaden. Kvalitetsombudet ska inte 
skriva något bindestreck utan markören flyttas med automatik vidare i fältet.   
 
I själva tabellen ska det i varje kolumn gå att sortera i stigande ordning, fallande ordning, samt 
tillbaka till utgångsläget.  

Figur 5.2.4.  Felrapporteringsverktygets startsida. 
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5.2.5. Editera felrapport 
Kvalitetsombudet kan editera en felrapport genom att dubbelklicka på rapporten i tabellen, då 
kommer han/hon in i rapporten och kan ändra informationen i rapporten. För att kunna spara 
rapporten gäller samma villkor som när kvalitetsombudet skapar en ny felrapport och ska spara 
den.  
 

5.2.6. Kopiera felrapport 
Kvalitetsombudet kan kopiera en felrapport genom att dubbelklicka på rapporten i tabellen och 
sedan trycka på knappen kopiera. 
 

 
 
 

Genom att göra det skapas en ny rapport med nytt rapportnummer och datum. Informationen från 
föregående rapport följer med förutom informationen i fältet vem, AVOnr och åtgärdstid, de 
fälten blir blanka när rapporten kopieras och måste fyllas i av kvalitetsombudet innan han/hon 
kan spara den nya rapporten. 
 

Figur 5.2.6.1. Kopiera  felrapport.
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För att underlätta åtgärdsarbetet ska det i tabellen finnas en kolumn som heter kopierad. När en 
rapport kopieras registreras det automatiskt och en bock i kolumnen kopierad visualiserar att 
rapporten har den statusen. Detta innebär att den som vill gå in och läs rapporter som har med ett 
specifikt fel att göra lätt kan ta bort alla dubbletter genom att sortera efter alla som inte har någon 
bock i fältet kopierad.   

 
 

 

5.3 Fem i botten scorecard 
Inrapporteringen av fel ska resultera i att varje ansvarigt område varje månad ska ta ut tre ”fem i 
botten” scorecard. Dessa scorecard ska visualisera de fem största felen i kategorierna konsekvens, 
kostnad och frekvens.  
 

 
 
 

Åtgärdsprocessen av ”fem i botten” scorecard ska drivas av kvalitetsombuden i de olika 
ansvarsområdena. Dock är det flödesledarna som står som ansvariga för den kvalitet som går ut 
ur deras respektive flöden. De åtgärder som har vidtagits ska redovisas och godkännas av 
Ledningsgrupp Produktion. Detta visualiseras i flödesschemat på nästa sida: 

Figur 5.3.1.  De tre “Fem i botten” scorecarden.

Figur 5.2.6.2.  Kolumn kopiera i tabellen.
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Figur 5.3.2.  Flödesschema över åtgärdsprocessen av ”Fem i botten scorecard” 

 
 
 
 
Dataanalysverktyget som ska användas för visualisering av den statistik som loggats in i 
felrapporteringsverktyget heter QlikView och pressenteras på nästa sida.  
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QlikView är idag erkänd som ledande leverantör av nästa generations Business Intelligence 
lösning. QlikView läser in, kopplar och visualiserar alla typer av data och från flera olika källor 
samtidigt, så att du kan söka, finna, analysera och följa upp all intressant data på ett snabbt, enkelt 
och effektivt sätt. Felrapporterings miljön i QlikView skulle kunna se ut som bilden nedan visar: 
 

 
 
 
QlikView gör det inte bara möjligt för användaren att ta ut sina tre ”fem i botten” scorecard utan i 
denna miljö är det även möjligt att bryta ner och analysera data på ett effektivt sätt. Användaren 
kan tillexempel titta på hur stor kostnad modulen hytt drog juni månad 2008 i D-flödet.  
 
SDE har valt att inverstera i QikView då de ser vilken potential verktyget har. QlikView finns 
inom en annan division inom affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik där den används i 
produktionen, dock inte som dataanalysverktyg för felrapportering.  

Figur 5.3.3 Exempel av miljön i QlikView.
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5.4 Resultat av kartläggningen av interna felkostnader 
Beräkningarna baserades på att divisionen producerar 1,4 riggar per flöde dagligen i 220 dagar 
om året och att en montörstimme kostar företaget 500 kronor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slutsatsen blev att det kostar SDE omkring xxxxx SEK i interna felkostnader att tillverka L- och 
D- riggar per år (F- riggar ej inkluderade). Xxxxx SEK motsvarar xxxxx arbetsdagar då en 
arbetsdag är 12 timmar. Denna tid motsvarar xxxxx riggar om man räknar med måltiden det tar 
att tillverka de olika riggarna (se bilaga kartläggning av interna felkostnader). 

Figur 5.4.  Sammanställning av interna felkostnader. 
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6 Analys 
Examensarbetets syfte är att utforma rutiner och verktyg för att säkerställa att relevant 
information om allvarliga och frekventa problem når föregående processer. Den information som 
fås ur systemet ska vara av sådan karaktär att föregående processer vet vad de ska fokusera på i 
sitt förbättringsarbete.  
 

6.1 Felrapporteringsverktyg 
Nedan följer en analys över felrapporteringsverktyget i Lotus Notes. 

6.1.1 Kunden i centrum 
Under utformningen av felrapporteringsverktyget har fokus legat på de interna och externa 
kunderna.  Som intern kund ser författaren främst kvalitetsombuden och reklamationshanterarna, 
de som sedan kommer att arbeta med verktyget inom verksamheten. Examensarbetets externa 
kund är beställaren av projektet. Stävan har varit att felrapporteringsverktyget innehåll ska 
stämma överens med den externa kundens önskemål. Medan utseendet och språket ska lämpa sig 
för de interna kunderna som dagligen kommer att arbeta i felrapporteringsmiljön.  
 
Hänsyn har även tagits till att försöka minska den tid det ska ta att rapportera in ett fel för 
kvalitetsombudet. Strävan har hela tiden varit att det ska gå snabbt att felrapportera, dock har det 
sätts som viktigt att få med all väsentlig information. Flera fel kommer att åter komma många 
gånger, vilket gör att de måste rapporteras in i verktyget lika många gånger. För att underlätta för 
kvalitetsombudet som ska rapportera in alla fel finns funktionen kopiera, det vill säga att en redan 
existerande rapport kommer att gå att kopieras. Detta innebär att all information inte behöver 
skrivas in varje gång utan bara den information som är unik för varje felrapport. För att 
ytterligare underlätta felrapporteringen för kvalitetsombudet kommer en e-post att autogenereras 
till reklamationshanterarnas gemensamma mailbox då inköp har valts i fältet inköp. Detta dels för 
att kvalitetsombudet inte ska behöva lära sig ett extra program, movex, för att kunna hämta 
leverantörsnummer, dels för att reklameraren ändå behöver gå in i movex när han/hon gör en 
reklamation. 
 

6.1.2 Basera beslut på fakta 
Felrapporteringsverktyget är uppbyggt på så vis att man lätt ska kunna strukturerar och analysera 
den data som matas in. Flera fält har förvalda alternativ, detta för att statistiken ska kunna 
sorteras och granskas på ett lätt och smidigt sätt. Den som rapporterar in ska inte ha möjligheten 
att rapportera samma sak på olika sätt som förr. I det Excel dokument som fel rapporteras in idag 
skrivs feltypen in som fritexten, slang lös kan heta slang sitter lös, lös slang och så vidare. De fält 
som ska fyllas i manuellt kommer vara kodade så att de bara kan fyllas i på ett sätt. Till exempel 
kommer det bara att gå att skriva i tio siffror och inget annat i fältet ”artikelnr”.  
 
För att kunna basera beslut på fakta vill man att all väsentlig fakta kommer med varje gång. 
Därför kommer det inte att gå att spara en felrapport om inte alla fält som ska vara ifyllda är 
ifyllda på rätt sätt (se flödesschema på sida 30). 
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6.2 Dataanalys 
QlikView lämpar sig väldigt bra som dataanalysverktyg ur ett kundfokus. Det är ett verktyg som 
visualiserar den insamlade datan på ett enkelt och snyggt sätt. Men som alltid när det kommer till 
investeringar måste beslut tas om det lönar sig att investera. Följande beräkningar baseras på att 
de kartlagda ombearbetningskostnaderna minskar med 20 % varje år och att 
kassationskostnaderna minskar med 10 % varje år.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som tabellen ovan visar får SDE en payoff redan i första året.  
 
Det de tre ”fem i botten” scorecard som ska analyseras och åtgärdas månadsvis. Dessa hjälper de 
olika ansvarsområdena att prioritera vilka fel de ska arbeta med i enighet med paretoprincipen. 
Att ”fem i botten” scorecarden är riktade mot olika ansvarsområde gör att ärendena inte hamnar 
mellan två stolar. Har ett ansvarsområde fått upp ett fel på listan som inte tillhör dem är det de 
som är ansvariga att se till att ärendet kommer rätt. 

Figur 6.2. Tabell över ”payoffen” av felrapporteringsverktyg i Lotus Notes och dataanalysverktyg i QlikView 
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Felrapporteringsverktygets start sida visar ett antal sökfält. Dessa finns med för att det ska vara 
lätt att vid början av åtgärdsarbetet kunna ta fram all den info som har loggats i verktyget 
angående felet. Beroende på vilken ”fem i botten” scorecard du tittar på behövs olika sökkriterier 
göras. Om det är ”fem i botten” scorecard för kostnad görs en sökning via artikelnumret för att få 
fram alla rapporter som berör det felet. För att kunna titta på en vis tidsperiod kan datum fyllas i 
så att de rapporter som har rapporteras in med det artikelnumret under den tidsperioden visas. Om 
det är ett ”fem i botten” scorecard för konsekvens kommer sökningen att göras på rapportnummer 
och tidsintervall om så önskas. Om det är inköp som vill se vilka typer av fel som deras ”fem i 
botten” leverantörer orsakat söker de rätt på rapporter via leverantörens leverantörsnummer. Om 
en slang- eller kabelsatsartikelnummer kommer upp i ”fem i botten” scorecardet kostnad eller 
frekvens kan det vara av intresse att undersöka om det är samma komponent i satsen som orsakar 
felet eller om det är flera komponenter. Detta tas reda på genom att söka på slangens/kabelns 
artikelnummer i sök fältet ”serienr/märkning”. Om klagomål kommer från kund angående en 
specifik rigg kan det vara av intresse att undersöka vilka fel den riggen hade i produktionen innan 
den levererades till kund. Det får man reda på genom att söka på riggens avonummer. Startsidan 
har även ett fält som heter ”sök efter”. Där kan du skriva i ett valfritt sök ord och få fram alla 
rapporter som innehåller det ordet eller delar av ordet. Detta är en hjälp som finns för dem som 
ska rapportera in ett fel. Om de till exempel har svårigheter med att hitta en bra beskrivning till 
felet i fritexten kan de söka och se om det redan finns en bra beskrivning till felet i någon annan 
felrapport.  
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7. Slutsatser  
Idag har SDE`s produktion i Örebro en rätt så stor prislapp på mindre bra kvalitet. Det kostar dem 
mer än xxxxx SEK varje år att inte minska felfrekvensen i produktionen. För att SDE ska kunna 
minska felfrekvensen i den omfattning och takt som är önskvärd måste de införa ett verktyg som 
det går att logga alla olika typer av fel i produktionen i. Loggningen av fel ska resultera i 
scorecard som visar de fem största felen i kategorierna konsekvens, kostnad och frekvens. På så 
vis kan personalen fokusera och prioritera rätt i åtgärdsarbetet med fel i produktionen. 
 

7.1 Felrapporteringsverktyget 
För att kunna föra statistik över de fel som uppkommer i produktionen har en prototyp på ett 
felrapporteringsverktyg tagits fram. I felrapporteringsverktyget ska förutbestämd väsentlig 
information loggas: 
 

• Vem som felrapporterar. 
• Var i processen felet hittades. 
• Vilken riggmodell felet finns på. 
• Vilken modul felet tillhör. 
• Vilken feltyp det handlar om. 
• Vilket avonummer riggen har som felet sitter på. 
• Om den felande komponenten har ett annat serienummer eller märkning ska det i vissa 

fall loggas. 
• Den felande komponentens artikelnummer ska alltid loggas. 
• Den tid det tog att åtgärda felet. 
• Vilken konsekvens felet skulle ha haft hos kund. 
• Vilket område som är ansvarigt till att felet har uppstått. 
• Om inköp är ansvarig till att felet har uppstått ska dels leverantörsnumret till den 

leverantör som levererar den felande komponenten till SDE, dels den lagerplats 
ersättningsprodukten har tagits ifrån loggas. 

• Tydlig information om vad som är fel ska rapporteras i form av fritext. 
• Information som bild eller/och ritning ska alltid bifogas om inköp eller teknik är 

ansvariga till att felet uppstått. Annars bifogas ytterliggare information om det anses 
nödvändigt av den som felrapporterar. 

 
Felrapporten kommer även att vara ett reklamationsunderlag då inköp är ansvarig till att felet har 
uppstått. 
 
Det lämpar sig bäst om felrapporteringsverktyget finns i en Lotus Notes databas. Detta för att 
Lotus Notes redan idag finns inom företagets väggar, samt att det klarar av att göra det som krävs 
av felrapporteringsverktyget: 
 

• Flera användare kan vara inne i verktyget samtidigt och rapportera. 
• Det går att programmera vilken information som ska kunna skrivas in i respektive fält. 
• Det går att ha förutbestämda alternativ i form av en rullista till olika fält. 
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• Det går att välja tidsperiod i databasen. 
• Verktyget är editeringsbart. 
• Det går att bifoga information i felrapporten. 
• Verktyget autogenerera datum och rapportnummer. 
• Verktyget autogenerera ett mail till reklamerarnas gemensamma mailbox när inköp står i 

fältet ansvar. 
• Det går att söka efter redan befintliga felrapporter. 
• Det går att kopiera en befintlig rapport. 
 

7.2 Dataanalysverktyg 
Visualiseringen av ”fem i botten” scorecarden ska ske i QlikView. Det betyder att visualiseringen 
och rapporteringen inte kommer att göras i samma databas. Detta för att i Lotus Notes databasen 
finns det begränsningar i hur man kan visualisera information i diagramform.  
 
Varje ansvarsområde kommer att månadsvis ta ut sina ”fem i botten” scorecard. Detta innebär att 
relevant information om allvarliga och frekventa problem kommer att nå föregående processer. 
Scorecarden visar de fem största felen inom konsekvens, kostnad och frekvens. Detta gör att alla 
ansvarsområden tydligt vet vilka fel som de ska fokusera på varje månad. 
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8. Rekommendationer 
Det är mycket som krävs för att arbetet med rapportering av fel ska fungera. 
 

8.1 Börja smått sluta stort 
För att verktyget ska fungera som det är tänkt måste fel rapporteras in i Lotus Notes. Det vill säga 
att SDE måste få sin personal att inse vikten av att rapportera de fel som uppkommer i 
produktionen. För att rapporteringen av fel inte ska bli för mastig i början och av den anledningen 
falla ihop. Bör SDE i början gå ut med tydliga kriterier när ett fel ska rapporters. Det kan 
tillexempel betyda att SDE till en början rapporterar endast fel som tar minimum 20 minuter att 
åtgärda eller att de har en konsekvens på minimum 50. Så till en början kommer ingen stor fokus 
ligga på ”fem i botten” scorecardets frekvens. Arbetet med att åtgärda de små men konstant 
återkommande felen kommer längre fram när SDE har kommit igång och fått bort de största felen 
i produktionen. Tanken är att alla fel i produktionen ska rapporteras, men det är bra att ta några 
steg i taget och ha som mål att allt ska in i felrapporteringsverktyget. 
 

8.2 Utbildning och feedback 
För att kvalitetsombuden ska kunna rikta de olika ärendena åt rätt håll krävs det att de får den 
utbildning de behöver för att kunna göra det. Om inte annat krävs det att de vet vilka de ska prata 
med för att ta reda på åt vilket håll ärendet ska riktas. En annan punkt i utbildningen är att tydligt 
gå ut med hur en felrapportering ska gå till. Tillexempel vid kopiering av felrapporter bör SDE 
vara tydlig med hur kvalitetsombudet ska gå tillväga. Angående kopiering av felrapport bör SDE 
vara extra tydlig om ytterligare information har dykt upp. Om information ska läggas till i fältet 
fritext måste det göras i original rapporten innan en kopiering görs. Detta för att det ska vara lätt 
att få fram all information angående felet då ett åtgärdsarbete ska påbörjas.  
 
Lika viktigt är det att personalen får feedback i vad som händer efter att de rapporterat fel till sitt 
kvalitetsombud. För ingen blir motiverad av att slå med en hammare på en spik som förblir 
oförändrad. Feedbacken kan ske i form av att ”fem i botten” scorecarden sätts ut i produktionen 
samt att de åtgärder som sätts in kommuniceras ut till personalen. 
 

8.3 Standardiserat arbetssätt med åtgärder 
Författaren rekommenderar SDE att införa ett standardiserat arbetssätt när det gäller arbetet med 
att åtgärda ”fem i botten” scorecarden. PDSA är ett verktyg som SDE skulle kunna dra nytta av i 
sitt åtgärdsarbete av fel funna i monteringen. Om man använder sig av ett systematiskt sätt att gå 
till väga vid åtgärdsarbetet minskar risken att man hoppar över väsentliga steg och springer åt fel 
håll.  
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Bilaga 1: Layout 1 
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Bilaga 2: Layout 2 
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Bilaga 4: Feltyper 
 

• Dåligt centrerad  

• Dåligt justerad 

• Dålig svetsning 

• Elfel 

• Ej dragna kablar 

• Ej åt dragen 

• Fel komponent 

• Fel längd 

• Felvänd  

• Hänger/ Sitter löst 

• Läckage 

• Märkning 

• Passform 

• Saknas 

• Skadad  

• Skaver 

• Skiftad/ Felkopplad  

• Ur funktion  

• Ytbehandling  
 



55(58) 

Bilaga 5: Kartläggning av interna felkostnader 
Över D- och L-riggar. 
 
D- rigg 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56(58) 

 
 
 
 
 
Sammanställning D-rigg 
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L-rigg 
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Sammanställning L-riggar 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


