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ABSTRACT  

 

This study is a bachelor thesis about quality assurance, where the aim has been to investigate 

how manufacturing companies work with quality management in production to increase 

customer value and strengthen the company's competitiveness. To answer the aim following 

questions have been formulated: 

  

1. How does manufacturing companies prioritize quality problems?  

2. How does manufacturing companies work with product quality and how does it affect 

their competitiveness 

   

The basis of the study is a research approach based on the case study method where the frame of 

reference has been compared to a reality-based quality problem. The theoretical reference has 

been used to create an understanding about and insight to the problem in a broad context. The 

case study has been carried out on a medium-sized injection molding company in central Sweden 

where lack of quality has resulted in defected details. The study's approach was action research 

with both qualitative and quantitative methods containing observations, interviews, 

documentation, and experiments.  

  

The results show that several criteria are important for quality work and that the relationships 

between the criteria are essential to ensure product quality. From the experiment, it emerged that 

directives from the frame of reference about parameter settings were contrary to what the 

experiment's outcome showed. However, it is important to note that changes in parameter settings 

can lead to improvement of a defect but can give rise to another. Thus, it is essential to have 

functional communication, broad knowledge and insight about the process when handling 

complex processes. By focusing on quality work, companies can increase capacity and customer 

satisfaction, which creates the basis for competitiveness. 

 

Keywords: Quality, Quality management, Design of experiments, Competitiveness  
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SAMMANFATTNING 

Denna studie är en kandidatuppsats om kvalitetssäkring där syftet har varit att undersöka hur 

tillverkningsföretag arbetar med kvalitetsarbete inom produktion för att öka mervärde åt kund 

och stärka företags konkurrenskraft. För att besvara syftet har följande frågeställningar 

utformats:  

 

➢ Hur sker prioritering av kvalitetsproblem i tillverkningsföretag? 

➢ Hur arbetar tillverkande företag med produktkvalitet och hur påverkar det företagets 

konkurrenskraft 

 

Grunden till studien är en forskningsansats utifrån fallstudiemetoden där existerande 

vetenskapliga teorier har jämförts med ett verklighetsbaserat kvalitetsproblem. Den teoretiska 

referensramen har använts för att skapa förståelse och insikt för problemet i en bred kontext. 

Fallstudien har utförts på ett medelstort formsprutningsföretag i Mellansverige där 

kvalitetsbrister har resulterat i defekter på detaljer. Studiens ansats var aktionsforskning med 

både kvalitativa och kvantitativa metoder i form av observation, intervjuer, dokumentation och 

experiment.  

 

Resultaten visar att flera kriterier som exempelvis rätt prioritering, standardisering och kunskap 

om processen har betydelse för kvalitetsarbete samt att kriteriernas relationer är väsentliga för 

att säkerställa produktkvalitet. Från experimentet framkom det att direktiv från den vetenskapliga 

referensramen till parameterinställningar var tvärt emot vad experimentets utfall visade. Det är 

dock viktigt att uppmärksamma att förändringar av parameterinställningar kan leda till 

förbättring av en defekt men kan ge uppkomst till en annan. Därmed är det väsentligt att vid 

komplexa processer ha fungerande kommunikation samt bred kunskap och insikt i processen. 

Genom att fokusera på kvalitetsarbete kan företag öka kapacitet och kundnöjdhet vilket skapar 

grunden till konkurrenskraft.  

 

Nyckelord: Kvalité, Kvalitetshantering, Försöksplanering, Konkurrenskraft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

4 (43) 

 

FÖRORD 

 

Den här kandidatuppsatsen skrevs under sjätte terminen av högskoleprogrammet - Innovation, 

produktion och logistik på Mälardalens högskola. Idén till arbetet växte fram från gemensamt 

intresse av kvalitetsarbete samt nyfikenhet kring produktionsprocesser inom plastindustrin. 

Ambitionen var att agera praktiskt och nära studera problem som vanligen uppstår i 

produktionssammanhang för att skapa tydlig bild om vad som väntas efter examen. Vi har lärt 

oss otroligt mycket och skapat en större förståelse kring komplexiteten med kvalitetsarbete 

därmed insett att det finns mycket mer kunskap att inhämta. Vi vill visa stor tacksamhet till alla 

inblandade som har tagit emot oss med vänligt och engagerat bemötande. Vi vill riktat speciellt 

tack till vår handledare på Mälardalens högskola, Viktorija Badasjane som med noggrannhet och 

professionalitet har guidat och lyft vårt arbete till det vi idag är väldigt stolta över. Ett tack till 

Christer Nygren som trots inte har haft någon direkt medverkan i examensarbetet, lagt tid och 

engagemang till att hjälpa och stötta oss. Till alla anställda på fallstudieföretaget som har tagit 

sig tid, haft tålamod och delat med sig av sin breda kunskap vill vi visa vår ödmjuka tacksamhet 

till.   

 

 

 

 

Västerås, juni 2019 

______________________________________ 

 

  

 

  
 

 

Linnéa Bestjak   Sara Fröjd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

5 (43) 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INTRODUKTION ....................................................................................................................................7 

1.1. BAKGRUND............................................................................................................................ 7 
1.2. PROBLEMFORMULERING ........................................................................................................ 8 
1.3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR............................................................................................ 8 
1.4. AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................. 8 

2. ANSATS OCH METOD ...........................................................................................................................9 

2.1. ANGREPPSSÄTT ..................................................................................................................... 9 
2.2. TEORETISK REFERENSRAM ..................................................................................................... 9 
2.3. FALLSTUDIE .......................................................................................................................... 9 

2.3.1 Aktionsforskning som undersökningsmetod ................................................................. 10 

2.4. ANALYSMETODER ............................................................................................................... 11 
2.4.1 Deskriptiv statiskt ..................................................................................................... 11 

2.4.2 Undersökningskvalité................................................................................................ 11 

3. TEORETISK REFERENSRAM ............................................................................................................ 12 

3.1. VIKTEN AV MARKNADSANDELAR ......................................................................................... 12 
3.2. PERSPEKTIV PÅ KVALITÉ ...................................................................................................... 12 

3.2.1 Kvalitetsarbete ......................................................................................................... 12 

3.2.2 Förändringsbenägenhet ...................................................................................................... 13 

3.2.3 Vanliga kvalitetsproblem vid formsprutning ................................................................ 14 

3.3. RETURFLÖDEN ..................................................................................................................... 15 
3.4. PROCESS FÖR KVALITETSARBETE ......................................................................................... 16 

3.4.1 Pareto ..................................................................................................................... 16 

3.4.2 Ishikawa .................................................................................................................. 16 

3.4.3 Försöksplanering ...................................................................................................... 16 

4. EMPIRISK DATA .................................................................................................................................. 18 

4.1. BESKRIVNING AV FALLSTUDIEFÖRETAGET ........................................................................... 18 
4.1.2 Kvalitetshantering på fallstudieföretagets .................................................................... 18 

4.2. PROCESS FÖR KVALITETSARBETE ......................................................................................... 20 
4.2.1 Prioritering av kvalitetsproblem ................................................................................. 20 

4.2.2 Formsprutning av produkt C ...................................................................................... 21 

4.2.3 Ishikawa-diagram ..................................................................................................... 22 

4.2.4 Försöksplanering ...................................................................................................... 22 

4.2.5 Bekräftelse av resultat och optimering ......................................................................... 25 

4.2.6 Utfall av försöksplanering ......................................................................................... 27 

5. ANALYS OCH DISKUSSION ............................................................................................................... 28 

5.1. KRITERIER FÖR KVALITETSARBETE ...................................................................................... 28 
5.2. KVALITETSARBETE GENOM ETT HELHETSPERSPEKTIV .......................................................... 29 
5.3. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KOMPLEXA PROCESSER .................................................................. 29 
5.4. BETYDELSEFULL KUNSKAP FÖR KVALITETSARBETE ............................................................. 31 
5.5. METODER FÖR KVALITETSARBETE ....................................................................................... 31 
5.6. PROGRESSION TILL KONKURRENSKRAFT .............................................................................. 33 

6. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER.................................................................................. 34 



   

 

6 (43) 

 

 
Lista över tabeller 
Tabell 1- Tillvägagångsätt för att besvara frågeställningar ...................................................... 10 
Tabell 2-  De tre största returkostnaderna ................................................................................ 20 

Tabell 3- Returorsaker för produkt C ...................................................................................... 21 
Tabell 4- Parameternivåer ....................................................................................................... 23 

Tabell 5- Skattade effekter ...................................................................................................... 24 
Tabell 6- Rangordning av skattade effekter ............................................................................. 24 

Tabell 8- Bekräftelse experiment ............................................................................................ 25 
Tabell 9- Optimerat experiment .............................................................................................. 26 

Tabell 10 - summering av analys ............................................................................................ 28 

 
Lista över figurer 

Figur 1- The ”Japanese sea” model. Från Yamamoto och Bellgran (2010, s.127) .................... 14 
Figur 2- 80/20 regeln applicerad på årsresultatet ..................................................................... 20 

Figur 3- Processkarta .............................................................................................................. 21 
Figur 4- Ishikawa-diagram ...................................................................................................... 22 

Figur 5- Illustration av två-nivåers faktorförsök, fyra faktorer med 16 försöksbetingelser. ...... 23 
Figur 6- Huvudeffekt A    Figur 7- Huvudeffekt B ............................................................... 23 

Figur 8- Huvudeffekt C .......................................................................................................... 23 
Figur 9- Normalfördelningsplott ............................................................................................. 24 

Figur 10- Samspelseffekt AC .................................................................................................. 25 
Figur 11- Samspelseffekter AB ............................................................................................... 25 

Figur 12- Paretodiagram över defektorsaker ........................................................................... 26 

 

 
  



   

 

7 (43) 

1. INTRODUKTION  

 

Detta kapitel inleds med bakgrunden till denna studie som introducerar till problemformulering 

såväl som syfte och frågeställningar. 

 

1.1. Bakgrund 

 
Många företag satsar på att öka sin konkurrenskraft och stabilitet för att vinna marknadsandelar 

eftersom de associeras till bättre lönsamhet. Genom att öka kapaciteten, förbättra företagets-

anseende och kvalité kan företag erhålla fler marknadsandelar (Bloodgood & Katz, 2004; Sharma 

& Gadenne, 2001; Souiden & Pons, 2009).  Kvalité är identifierat som en viktig faktor för att 

förbättra organisationers övergripande effektivitet (Sharma & Gadenne, 2001). En global 

definition på kvalitet saknas, däremot finns ett antal vanliga utgångspunkter, dessa är 

transcendent, produktbaserat, användarbaserat, tillverkningsbaserat eller värdebaserat 

perspektiv. Hur kvalitetsarbetet implementeras beror på vad företaget väljer att fokusera på och 

vad som anses vara viktigast (Sharma & Gadenne, 2001; Sebastianelli & Tamimi, 2002). Enligt 

Sharma och Gadenne (2001) är det mer troligt att öka organisationens effektivitet med ett 

helhetsperspektiv och inte implementera kvalité som en separat enhet. Kvalité ska eftersträvas 

på alla avdelningar och i alla processer för att öka den totala effektiviteten. Kemenade och 

Hardjono (2019) påvisar att en ny syn på kvalitetshantering som innebär att gå från traditionella 

regler, modeller och principer till en öppen dialog med intressenter angående kvalité skapar nya 

möjligheter utanför traditionella gränser.  

 

De senaste årtiondena har produktåterkallelser ökat, vilket är en konsekvens av de stigande 

kraven på produktionsföretag. Trycket på produktionen beror delvis på den förkortade livscykeln 

på produkter som leder till ökad press att introducera nya produkter till marknaden. Detta kan 

resultera i ineffektiva produktsprocesser som skapar kvalitetsbrister (Chongwatpol, 2015). 

Problemen skapar i sin tur missnöje, försämrar kunders lojalitet och kundens köpintentioner 

(Nizar, 2009). Produktåterkallelser utgör stora kostnader för tillverkaren då hantering av returer 

genererar direkta kostnader i form av återbetalningar, reparationer, omställning i 

monteringslinjen, omvänd logistik samt kostnader kopplade till tvister mellan kunder och 

leverantör (Muralidharan, Bapuji & Laplume, 2015; Souiden & Pons, 2009). 

Produktåterkallelser skapar även indirekta kostnader i form av förlust av framtida intäkter, 

försämring av företagets anseende samt nedgång av aktieägarnas välstånd (Muralidharan et al., 

2015). Företag som tar ansvar över sina kvalitetsbrister minskar de negativa effekterna av 

återkallelsen och bidrar till att kunderna får positiv konsumentuppfattning av produkten och 

företaget (Souiden & Pons, 2009). Detta understryker vikten av att ha en strategisk plan om hur 

returer ska hanteras för att bibehålla konsumenterna samt att utforma en hållbar plan för 

kvalitetsarbete (Tse, Tan, Chung & Lim, 2011). Många företag har problem med att diagnostisera 

rotorsaken till defekter samt utnyttja insamlad data för att ta itu med produktionens problem och 

utmaningar. För att minska kostnader och vara konkurrenskraftig är det av stor vikt att utforma 

en kvalitetsstrategi för att analysera kvalitetsbrister (Souiden & Pons, 2009). 
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1.2. Problemformulering 

 

Bristande kvalité leder till onödiga kostnader och minskat förtroende från kunder. I en alltmer 

svår konkurrerad marknad är behovet av att finna kvalitetsbrister och strategier för att 

upprätthålla god produktkvalitet av yttersta vikt.  

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att utforska hur ett tillverkningsföretag arbetar systematiskt med 

kvalitetsarbete inom produktion för att öka mervärde åt kund och stärka företags konkurrenskraft 

genom förbättrad kvalité. Följande frågeställningar formulerades för att kunna besvara syftet: 

 

1. Hur sker prioritering av kvalitetsproblem i tillverkningsföretag? 

2. Hur arbetar tillverkande företag med produktkvalitet och hur påverkar det företagets 

konkurrenskraft. 

 

1.4. Avgränsningar  

 

Returer består vanligtvis av både externa och interna returer. Externa returer är produkter som 

kommer i retur från kund medan interna returer är produkter där fel upptäcks innan utleverans. 

Studien avgränsas till externa returer men information om interna returer används som stöd för 

förståelse. I studien studerades en produkts process grundligt för att skapa en generell förståelse 

som sedan kan appliceras och anammas till resterande processer med liknande problem. 

Marknadsavgränsning har begränsats till tillverkningsföretag och empirisk datainsamling har 

endast skett på fallstudieföretaget.  
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2. ANSATS OCH METOD  

Här presenteras tillvägagångsättet för studien samt beskrivning av vilka metoder och principer 

som har nyttjads för att uppnå god kvalité.  

 

2.1. Angreppssätt 

 

Denna studie har en kvantitativ ansats med strukturerad analys från numerisk data och mätvärden 

från kontrollerade experiment i form av försöksplanering. Komplexiteten av problemet och de 

mänskliga faktorernas inverkan resulterade till inslag av kvalitativa metoder som observationer 

och workshop. Primär data var insamlad genom en fallstudie på ett fallstudieföretag. Enligt Yin 

(2014) används fallstudiemetoden när forskaren behöver skapa förståelse kring en verklig 

händelse som sedan med hjälp av kontextuella förhållanden omvandlar införskaffad data till 

relevant kunskap om forskarens ärende. 

 

2.2. Teoretisk referensram  

 

För att ge bakgrund och kontext till problematiken var en teoretisk referensram utformad. Baserat 

på syftet valdes specifika teorier för att undersöka, förklara och förstå problematiken genom att 

ta lärdom av befintlig kunskap. Williamson (2002) indikerar att den teoretiska referensramen ska 

introducera, identifiera och analysera litteratur för att belysa varför problemet som studeras 

existerar.            

  

I studien var det främst vetenskapliga artiklar som utnyttjades för att stärka trovärdigheten.  

Enligt Bryman (2009) ökar studiens trovärdighet när en stor litteraturbas presenteras av forskare 

som har goda kunskaper av det utforskade området. Författaren antyder även att det är viktigt att 

inte återge teorierna utan de ska tolkas, kritisk granskas och användas som stöd för egna 

argument. För att uppnå målet av en god teoretisk referensram, analyserades teorierna 

kontinuerligt för att hålla sig inom ramen av syftet. Endast vetenskapliga artiklar publicerade 

efter 2000-talet har utnyttjats för att få en aktuell uppfattning av nuläget. Eftersom det är viktigt 

att hitta en variation av artiklar användes Scopus, Emerald Insight och Primo som databaser. 

Nyckelorden som användes för att finna relevant litteratur var bland annat: quality, recall 

management, stress manufacturing, standardized methods, value added tools, competitive 

manufacturing.  

   

   

2.3. Fallstudie   

  

Grunden till studien är en forskningsansats utifrån fallstudiemetoden där existerande 

vetenskapliga teorier har jämförts med ett verklighetsbaserat kvalitetsproblem. Enligt Yin (2014) 

innebär metoden att ett sökande av ett specifikt fall ofta är kopplat till ett specifik och avgränsat 

område. Fallstudien hjälper forskare att besvara frågor relaterat till hur och varför, för att sedan 

koppla kontextuella förhållande till syftet av studien. I denna studie användes ett fallstudieföretag 

för att förstå problematiken kring kvalitetsarbete och hur problem kan lösas med hjälp av olika 

tillvägagångsätt för att sedan implementera kunskapen för en djupare förståelse inom området. 

För att skydda känslig information valdes det att hålla fallstudieföretaget anonymt. Med hjälp av 

det specifika fallet på fallstudieföretaget, där information insamlades genom undersökning, 

observation, intervju och tester kunde slutsatser dras till ett mer generellt uttalande. Resultaten 

lämpar sig till tillverkande företag i allmänhet och tillverkare av plastprodukter i synnerhet.  
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2.3.1 Aktionsforskning som undersökningsmetod 

Inom fallstudiedesign tillämpas både kvalitativa och kvantitativa metoder då kombinationen av 

observationer, intervjuer och dokument ofta inträffar (Bryman, 2009; Yin, 2014). Studiens ansats 

är aktionsforskning som enligt Rönnerman (2004) har olika riktningar men två väsentliga mål 

som binder de samman, dessa är att förbättra och engagera. Genom en självreflekterade spiral 

bestående av cykler av planering, tillvägagångsätt, observation och reflektion försöker 

forskningen med nära samarbete med praktiken utveckla och förändra verksamheten. Nedan 

presenteras en sammanfattning av metoder, vilket har införskattas under den teoretiska 

referensramen. Metoderna har sedan applicerats på fallstudieföretaget för att besvara uppsatta 

frågeställningar, se tabell 1.  

 

Frågeställning 

 

Metod 

1. Hur sker prioritering av 

kvalitetsproblem i 

tillverkningsföretag? 

 

Paretodiagram och Ishikawadiagram 

tillsammans med “fem varför -metoden” 

 

2. Hur arbetar tillverkande företag med 

produktkvalitet och hur påverkar det 

företagets konkurrenskraft 

 

Försöksplanering, datainsamling och 

semistrukturerad intervju samt ostrukturerade 

intervjuer 

Tabell 1- Tillvägagångsätt för att besvara frågeställningar 

 

Planeringen för denna studie var i form av litteratur och dokument från fallstudieföretaget om 

intäkter och reklamationer samt stödjande data från leverantör av material. Insamling till 

planeringsfasen har även skett genom ostrukturerade intervjuer. Bryman (2009) benämner 

ostrukturerad intervju som samtal utan intervjumall där frågor sker spontant mellan intervjuaren 

och respondenten. Metoden nyttjades för att frambringa insikt om processen samt för att skapa 

ett öppet och interaktivt samtal med operatörer på fallstudieföretaget om eventuella orsaker till 

kvalitetsproblem. Planeringsfasens mål var att förstå kvalitetsarbete och finna data för att 

förbättra kvalitetsproblem.  

 

Tillvägagångssättet har skett genom experiment med olika värden som har samlats in från 

planeringsfasen, observation och workshop hos fallstudieföretaget. Workshopens syfte var att 

samla en tvärfunktionell grupp för att tillsammans identifiera vilken/vilka rotorsaker som orsakar 

kvalitetsproblemet. Den tvärfunktionella gruppen bestod av fyra anställda på olika positioner i 

hierarkin, detta för att få olika perspektiv och lösningar på problemet.  

 

Reflektion och tolkning av experimentet är baserat på vetenskaplig forskning och en 

semistrukturerad intervju med fallstudieföretaget. Semistrukturerad intervju enligt Bryman 

(2009) är en intervjumetod bestående av bestämda intervjufrågor med frihet till följdfrågor. 

Intervjuformen nyttjades för att inbringa konkreta svar från produktionschef och 

kvalitetsansvarig kring studiens frågeställningar. Beslutet att ha två separata intervjuer valdes för 

att undvika att respondenterna skulle influera varandra. Semistrukturerade metod valdes på grund 

av det komplexa ämnet samt viljan att skapa diskussion mellan intervjuarna och respondenten. 

För att säkerställa att den information som insamlats genom ostrukturerade intervjuerna ställdes 

bekräftande frågor under semistrukturerade intervjun.  

 

Resultatet var därefter testat på fallstudieföretaget då avsikt med aktionsforskning enligt 

Rönnerman (2004) är att tillsammans komma till någon form av insikt eller önskvärd riktning. 
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Inom aktionsforskning är det viktigt att tänka på att ingen verksamhet är den andra lik, av denna 

anledning ska forskningen med försiktighet och noggrannhet analysera slutsatser för att göra 

direkta jämförelser med en annan verksamhet. Jämförelse av resultatet är främst användbart för 

att se skillnader och likheter mellan olika verksamheter.  

  

2.4. Analysmetoder  

 

Inom fallstudieforskning finns en mängd olika metoder för att analysera införskaffad data. Målet 

och utmaningen med en god analys är att genomföra analysen med hög kvalité som uppvisar och 

presenterar bevisen utan förbestämd uppfattning samt tydligt påvisar att alternativa tolkningar 

har blivit beaktade. Det kan vara problematiskt att analysera införskaffad data inom 

fallstudiemetoden då det är den minst utvecklade aspekten inom metoden. Hur undersökningen 

analyseras beror på erfarenhet och ramen för studien då det inte finns några tydliga mallar eller 

bestämda kriterier hur analysen ska genomföras (Yin, 2014). För det kvalitativa data användes 

tematisk analysmetod som enligt Bryman (2009) är ett av de vanligaste angreppsätten. Teman 

kopplades till frågeställningarna och färgkodades för att systematiskt strukturera upp teori och 

empiri. Detta underlättade för att se skillnaden och likheten mellan hur problematiken förklarades 

utifrån befintlig forskning med hur det fungerade på fallstudieföretaget. Genom att utgå från 

frågeställningarna förenklades arbetet med att sortera vilken data som var relevant för studiens 

syfte.   

 

Den kvantitativa empirin analyserades bland annat tillsammans genom mailkontakt och 

telefonsamtal med en sakkunnig doktorand på Mälardalens högskola, som med erfarenhet och 

kunskap av försöksplanering bidrog till viktiga synvinklar för diskussion och analys. Fynden av 

experimenten analyserades även med produktionsledare på fallstudieföretaget för att skapa 

djupare förståelse av processen. Resultaten av den kvantitativa empirin jämfördes sedan med 

teori för att identifiera likheter och skillnader. De skillnader som upptäcktes diskuterades 

tillsammans med produktionsledaren för att få kännedom från en processkunnig för att förstå och 

tolka resultatet.  

 

2.4.1 Deskriptiv statiskt  

Denna studie analyserade deskriptiv statistik vilket innebär att datamaterialet måste 

sammanfattas på ett åskådligt vis. Bergman & Klefsjö (2012) beskriver att de sju 

förbättringsverktygen (7QC) kan användas som underlag för data och analys. I denna studie 

användes tre 7QC verktyg och ett lean-verkyg för att analysera kvantitativa data som 

införskaffades.   

  

2.4.2 Undersökningskvalité 

I en vetenskaplig undersökning är det viktigt att uppnå god kvalitet genom att ha hög validitet 

och reliabilitet. Validitet innebär att utföra relevant metod till rätt situation för att kunna ge ett 

korrekt uttalande. Genom att utföra flera observationer av liknade situationer och att samtliga 

resultat tyder på samma slutsats har en god validitet åstadkommits (Williamson, 2002). I denna 

studie har triangulering varit till grund för att finna rätt metod för att besvara frågeställningarna. 

De olika källor som har används är litteratur, observation, workshop samt konsultation med 

expert inom området.   

 

Hög reliabilitet uppnås av upprepade mätningar i liknade situationer för att påvisa pålitlighet av 

testresultat (Williamson, 2002). För att uppnå reliabilitet i studien har försöksplanering utförts 

på fallstudieföretaget. Försökplanering innebär en slumpmässig turordning i experimentet för att 

identifiera rätt aktiva parametrar.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Här presenteras teorier som utnyttjas för att förstå problematiken kring vikten av god kvalité, 

kvalitetsprocessen, kvalitetsproblem och hantering av returflöden. 

 

3.1. Vikten av marknadsandelar  

 

Lönsamhet och antalet marknadsandelar är tillsammans ett fenomen som har studerats flertals 

gånger. Marknadsandelar är antalet procent av den marknad som företaget konkurrerar på 

(Laverty, 2001). Enligt Bloodgood och Katz (2004) kan marknadsandelar vara en indikator på 

hur bra det går för företaget vilket ofta betyder att företaget ger en högre lönsamhet men enligt 

Laverty (2001) är det ingen passande strategisk plan eftersom det endast är en indikator. En 

marknad kan vara ortsbestämd, regional eller global som ger olika förutsättningar för konkurrens. 

Skälen till att stanna på en lokal marknad kan vara att produkterna som säljs endas efterfrågas på 

en specifik plats eller att resurserna som används till tillverkning inte räcker till att utöka 

produktionen. Globala företag söker sig oftare till större marknader där fler har behov av deras 

produkter men på grund av transportkostnader har även globala företag problem att inta avlägsna 

marknader. För att erhålla fler marknadsandelar kan företag sträva mot ökad kapacitet och 

därmed indikera dess konkurrenskraftighet enligt Bloodgood & Katz, 2004) men Kim och Kim 

(2001) anser att nöjda kunder den bästa vägen till marknadsandelar vilket kan uppnås genom att 

förbättra företagets kvalité (Sharma & Gadenne, 2001).   

  

3.2. Perspektiv på kvalité 

 

Transcendent, produktbaserat, användarbaserat, tillverkningsbaserat eller värdebaserat 

perspektiv är vanliga utgångspunkter gällande kvalité då en global definition saknas. Dessa 

utgångspunkter har byggt upp grunden till vad kvalité anknyts till samt byggt upp olika teorier 

om hur kvalité ska uppnås (Sebastianelli, 2002). Exempelvis är filosofin Lean delvis baserat på 

ett värdebaserat perspektiv med viss fokus på att minska slöseriet (muda) inom hela 

organisationen. Tillsammans med principen Six Sigma, där vidare fokus på hur slöserier 

elimineras har de två teorierna inspirerat företags kvalitetsarbete i årtionden. Filosofierna 

används fortfarande men anammas tillsammans med ett modernare tillvägagångssätt som 

exempelvis Total Quality Management (TQM). Det modernare tillvägagångsätten innebär ett 

fokus på kunderna och utifrån dem avgörs kvalitet. Lean, Six Sigma och TQM innehåller 

instruktioner om hur företag ska gå tillväga för att förbättra sin kvalité trots det har många företag 

visat på kvarvarande kvalitetsproblem (Dahlgaard, 2006).  

 

Enligt Sebastianelli (2002) kan en modern definition av kvalité vara prestanda, funktioner, 

tillförlitlighet, överensstämmelse, hållbarhet, användbarhet, estetik och uppfattad kvalitet. De 

nya dimensionerna är till för att tydliggöra de äldre synsätten, förklara skillnaderna mellan dem 

och underlätta för företag att definiera kvalitet. Det är dock inte nödvändigt för företag att 

använda sig av alla dimensioner utan de kan genom inriktning till en speciell kvalitets del vinna 

konkurrensfördelar. Exempelvis genom att nischa sig mot problemfri användning eller specifik 

användning kan företag finna sin egen nisch och därmed veta vart kvalitetsarbetet ska riktas. 

 

3.2.1 Kvalitetsarbete 

Genom att fastställa standarder för arbetsuppgifter kan företag säkerställa att alla produkter är av 

samma kvalitet. Standardisering är även ett krav inom förbättringsarbete eftersom det inte går att 

förbättra processer som inte är standardiserat. Ett standardiserat arbete består av bestämda 

arbetsrutiner där de bästa metoderna används för att utföra processen. Standardiseringen hindrar 
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anställda att avvika från rutinerna och genom detta minskas variationer i cykeltider (Mor, 

Bhardwaj, Singh & Sachdeva, 2018). Det förekommer dock en motsägelse med standardiserat 

arbete och kontinuerlig förbättring då det finns risk för minskad motivation, innovationstänk och 

välbefinnande hos arbetstagarna. Nu för tiden finns det få självbestämmande team inom 

industriell produktion och det mesta av arbetsuppgifterna är standardiserade. När de flesta 

arbetsmomenten begränsar självbestämmandet kan det hindra proaktiviteten och hämma 

initiativtagande till förändring. Förståelse för befintliga rutiner är väsentligt för att skapa 

utrymme för diskussioner inom arbetsteamet och genom detta kunna ta gemensamma beslut och 

insikt över vilka moment som ska prioriteras. Inom kvalitetsarbete är det viktigt att förstå hur 

arbetet på en avdelning påverkar resterande avdelningar (Lantz, Hansen & Antoni, 2015). Enligt 

Kuhn (2018) växer ofta ett litet problem linjärt och eskalerar till något stort. Genom att använda 

ett helhetsperspektiv får de inblandade större förståelse för betydelsen av arbetet samt minskar 

den negativa känslan av överbelastning. Detta är främst väsentligt vid implementering av 

förändringsarbete för att undvika negativ inverkan på personal och andra processer.  

 

En stor del av kvalitetsarbetet handlar om att hitta rotorsaker till kvalitetsbrister och eliminera 

dem. Det finns flera tillvägagångssätt för att söka och hantera defekter men för många företag är 

det fortfarande ett problem som leder till stora kostnader och utnyttjande av energiresurser 

(Chongwatpol, 2015). Ett vedertaget tillvägagångssätt att finna defekter är med hjälp av Lean 

filosofin som syftar till att reducera alla onödiga moment i en process som kunden inte är villig 

att betala för. Dessa moment är överproduktion, väntan, lager, rörelse, onödig bearbetning 

exempelvis överarbete och omarbete, transporter och medarbetarnas outnyttjade kreativitet 

(Bhasin, 2006). När onödiga moment uppstår bildas flaskhalsar som gör att arbetet stannar upp 

och därmed förlänger cykeltider och minskar effektiviteten. Genom att identifiera och eliminera 

slöserierna skapas större värde för kund samt besparar tid och pengar för företaget (Dahlgaard, 

2006; Baldassarre, 2018).  

 

Kundens tycke har på senare tid satts i större fokus och dess åsikter om vad som är värdeskapande 

inom organisationen har fått större betydelse. Inom tjänsteföretag har servicekvaliteten 

identifierats som en källa till konkurrensfördelar eftersom servicekvalitet ofta hänger ihop med 

företagets produktivitet (Rew, 2018). Servicekvalité är även viktigt för tillverkningsföretag 

eftersom fler företag har haft behov av att utöka sin kundservice för att konkurrera på marknaden 

(Vaittinen, 2017; Farner, 2001). Exempel på tjänster företagens kundservice brukar 

tillhandahålla är teknisk support, förbättringssynpunkter samt hantering av returer. Genom att 

hantera returer till kundens tillfredställelse går det att omvända en missnöjd kund till en nöjd 

kund och därmed vinna lojalitet hos kunden (Bergman & Klefsjö, 2012). Returer och missnöjdhet 

ger en bra indikation vart förbättringsområdena inom företaget finns men antalet returer ger inte 

ett mått på kundtillfredsställelse eftersom den mängd returer som kommer fram sällan ger en 

representerande bild av den verkliga summan defekta produkter (Gustafsson, Johnson & Roos, 

2005). 

 

3.2.2 Förändringsbenägenhet 

En identifierad orsak till kvalitetsproblem är motstånd till förändring vilket kan härröras till 

kulturen inom företaget. Genom att förändra kulturen och förbereda medarbetarna på förändring 

har företag större chans att lyckas med sitt kvalitetsarbete (Dahlgaard, 2006). Motstånd kan 

existera trots att företaget har välarbetade och fungerade processer. Motstånd till förändring kan 

skapas av bristfällig kommunikation och ledarskap. Det är grundläggande att arbeta motverkade 

till motstånd eftersom även om processen är bra utformad och implementerad är det personalen 

som ansvarar för utförandet av aktiviteter. Minskad effektivitet kan uppstå om personalen påvisar 

motstånd till förändringen. Det finns många hypoteser varför motstånd skapas inom 
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företagskulturen, en av dessa anledningar kan vara brist av förtroende mellan medarbetare och 

chefer. För att bygga upp förtroende är det viktigt att chefer fokuserar på att tidigt informera och 

förklara projektens mål, vilket kan göras genom bland annat teambuilding aktiviteter, 

kommunikations- förhandlings och förebildsfärdigheter (Pereira, Maximiano & de Souza Bido, 

2018). Förtroendet har även stark koppling till mängden stress den anställde upplever då 

arbetsuppgifter upplevs mer eller mindre möjliga med stöd från ledningen (Haus, 2016). Vid 

implementering av Lean har stress ingen direkt koppling till förändrade arbetsuppgifter däremot 

kan stress uppstå vid tillkommande moment exempelvis upplärning, ekonomiska krav, sociala 

aspekter och ledningsbrister (Conti, Angelis, Cooper, Faragher & Gill, 2006). 

 

För att involvera medarbetare i förändringsprocessen enligt Yamamoto och Bellgran (2010), är 

det viktigt att framkalla behovet av brådskande förbättring av arbetsmoment. Detta exemplifiera 

genom att illustrera ”japanese sea”- model, se figur 1, som visar att problem är dolda under 

vattennivån. Genom att minska vattennivån synliggörs problem och därmed skapas en känsla av 

att handlingar behövs för att åtgärda problemen. Till följd av behovet för förändring blir det 

tydligt för medarbetare varför förändringen behövs och därefter blir det enklare att implementera 

olika förbättringsverktyg. Tankesättet att synliggöra problem fungerar exempelvis tillsammans 

med Lean-verktyget Kaizen. I Kaizen strävas det att ständigt förbättra aktiviteter oavsett tillstånd 

med små förändringar för att stabilisera processen gradvis. När processen är stabiliserad upprepas 

Kaizenprocessen eftersom processer alltid kan utföras bättre. Dessa två metoder påverkar 

varandra eftersom när vattennivån sänks synliggörs problem och Kaizenarbetet triggas. Denna 

kontinuerliga process framkallar behovet av förbättring, främjar kreativitet och 

innovationsbenägenhet. När ständiga förbättringar kontinuerligt utförs ökar kunskapen om 

processen vilket är fördelaktigt eftersom det är bättre att lösa problem inifrån företaget med hjälp 

av kunskap innan investeringar görs.  

 

 
Figur 1- The ”Japanese sea” model. Från Yamamoto och Bellgran (2010, s.127) 

 

3.2.3 Vanliga kvalitetsproblem vid formsprutning  

Formsprutningsprocessen är komplex, där alla material reagerar olika och fel som materialval, 

brist av funktionsprovning och kvalitetsuppföljning kan bidra till stora kvalitetsproblem. 

Generellt ställs högre krav på plastmaterial än traditionella metalliska material och med nutida 

uppfattning om kvalité finns det inga marginaler för misstag. Det gör att höga krav ställs på 

formsprutningsindustrin och det blir allt viktigare att göra rätt från början. Kvalité kan vara 

besvärligt att kontrollera och sortera, då det är omöjligt för en operatör vid 

formsprutningsprocessen att hinna sortera ut alla defekta produkter. Av denna anledning måste 

kvalitetsarbetet byggas in i tillverkningsprocessen för att minska leverans av defekta produkter 

för att undvika negativ påverkan på kundtillfredsställelse. För att överleva på marknaden är det 

viktigt att ständigt arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och sträva efter ständiga förbättringar. 

Genom att fastställa och arbeta med rutiner och standarder förenklar det arbetet med att förbättra 

verksamheten så att kvalitén uppfyller kundens förväntningar. Kvalitetsproblem inom 

formsprutningsprocessen kan vara svåra att identifiera, speciellt på mindre detaljer. Vanliga 
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problem som kan uppstå vid formsprutningsprocessen är svarta eller mörka prickar som orsakas 

av slitage, termisk nedbrytning eller föroreningar. Svarta prickar kan förekomma då massans 

temperatur är för hög eller att materialet har fel uppehållstid i plasticeringsenheten, eller om 

maskinen har fel temperatur i varmkanal-systemet. För att reducera kvalitetsproblemet kan tester 

utföras genom att sänka masstemperaturen alternativt ändra cylindertemperaturen eller 

doseringshastigheten och sänka mottrycket. Tester kan även genomföras genom att förkorta 

cykeltiden med en förlängd doseringsfördröjning. Problemet kan även uppkomma av 

plasticeringsenehtens, ingötets och varmkanalens renhet, slitage, döda vinklar samt vid uppstart 

av ett nytt granulat (Becker, Berggren, Nilsson & Strömvall, 2009). Ett annat vanligt 

förekommande problem är blister, även kallat fuktränder, silverstänk och flashar. Defekten utger 

sig som glasblåsor som har spridits i ytan under fyllning och kan bero på termisk nedbrytning, 

fukt i materialet eller för hög skjuvning i munstycket. För att reducera problemet kan tester 

utformas genom att sänka smälttemperaturen och minska skruvvarvtalet eller mottrycket. Om 

problemet kvarstår kan en mindre cylinder eller maskin testas (Bruder, 2012).   

 

3.3. Returflöden  

 

Hantering av returer genererar direkta kostnader i form av återbetalningar, omvänd logistik samt 

tvister mellan kunder och leverantörer. Indirekta kostnader tillkommer i form av förlust av 

framtida intäkter, försämring av företagets anseende samt nedgång av aktieägarnas välstånd 

(Muralidharan et al., 2015).  

 

Vid mottagande av returer har företag fyra beslutsvägar att välja mellan. Antingen kan företaget 

förneka returen och på det viset påstå att produkten inte innehar defekter vilket inte ger kunden 

rätt till ersättning. Företaget kan även välja att ofrivilligt återkalla produkten och genom det 

erkänna defekten och därmed ge kunden rätt till ersättning. Ett annat alternativ är att frivilligt 

återkalla produkter när defekter upptäckts efter att produkten skickats till kund och därmed 

förhindra att kunden använder defekta produkter. Sista alternativet är att starta en 

förbättringskampanj för att få kunder att komma med förslag till förbättring av produkten 

(Souiden & Pons, 2009). 

  

Beroende på företagets anseende skapas olika förväntningar på produktens kvalité. Defekta 

produkter från företag med gott rykte kan få större missnöje från deras kunder eftersom de har 

en förutbestämd uppfattning om produktens kvalité (Majid & Rhee, 2018). Genom att ta emot 

och bemöta returer på ett respektfullt sätt minskar risken att påverkas negativt av returer. 

Förnekande av returer, eller att vägra hantera defekta produkter som kommer in via returer har 

visat ge en negativ påverkan till företagets anseende. Ett bra anseende på marknaden hjälper 

kunder att få en positiv uppfattning av företagets produkter och att möjliggöra särskiljning från 

andra konkurrerande produkter. Det främjar även möjligheten att få grossister att positionera 

produkten på ett attraktivt säljställe samt skapa försäljningsargument för att möjliggöra en dyrare 

prissättning på företagets produkter (Souiden & Pons, 2009). 

  

Returer delas ofta in i två kategorier, returer som kasseras och returer som återanvänds genom 

reparation och skickas tillbaka till kund. Redan från produktion är det viktigt att returer som 

riskerar att kasseras undviks att skickas till kund eftersom de endast innebär onödiga kostnader. 

Till skillnad från kasserade returer går det att återinföra värdet genom reparation till återanvända 

returer och därmed utgöra en mindre kostnad för företag (Russo, 2018). 

 

Hantering av returer är en stor del av många företags kvalitetsarbete. Genom att ta vara på returer, 

undersöka dess uppkomst och vidta åtgärder, arbetar företag kontinuerligt för att förbättra och 
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öka produkters kvalité (Russo, 2018). På en strategisk nivå ligger utmaningarna i att utveckla 

rutiner som möjliggör identifiering av att lokalisera och undvika returer. Möjligheterna kan 

exempelvis vara att identifiera svagheter med en produktdesign eller upptäcka effektiva sätt att 

testa produkter och på det viset kvalitetskontrollera. Ett annat sätt att kvalitetskontrollera en 

produkt är att införa spärrar efter vissa moment för att säkerställa att inga defekta produkter tar 

sig ut till kund. På en operativ nivå är företagens utmaningar att identifiera och eliminera 

kostnader som tillkommer med onödiga returer vilket resulterar att produktionsflödet genererar 

mervärde till kunden (Mollenkopf, Rabinovich & Laseter, 2007). 

  

3.4. Process för kvalitetsarbete  

 

Minskning av slöserier och eliminering av kvalitetsproblem är huvudsakliga aktiviteter för att 

minska driftkostnader och kvalitetssäkring av produkter. Många organisationer utföra dessa 

aktiviteter med hjälp av olika Lean och Six Sigma verktyg (Suárez-Barreza & Rodríguez-

González, 2018).  

 

3.4.1Pareto  

Vilfredo Pareto, grundaren av Paretoprincipen, demonterade att 80 procent av Italiens rikedom 

var fördelat på 20 procent av den totala populationen. Paretoprincipen förenades sedan med 

80/20 regeln som påvisar att 20 procent av kända variabler (vitala få) åstadkommer 80 procent 

av resultatet (triviala många). Paretoprincipen har blivit generellt accepterat inom 

managementvetenskap som en metod för beslutfattande (Craft & Leake, 2002). Metoden ger 

direktiv om vilken förbättringsmöjlighet är störst genom att framhäva vilka ”vitala få” som ger 

mest resultat i motsats till de ”triviala många”. Analysen är vanlig inom marknadsföring, 

försäljning, kvalitékontroll och tillverkningsbrister (Cervone, 2009). Paretodiagrammet kan 

användas med olika variabler, exempelvis genom att studera antalet fel eller reklamationer för 

att finna vilket problem som är viktigast att lösa. Det går även att använda variabler som är 

kopplat till konsekvenser av kostnader för reklamationer (Bergman & Klefsjö 2012).  

 

3.4.2 Ishikawa  

Förståelse av ett problem på djupet är direkt kopplat till att finna rotorsaken som skapar 

problemet. Ishikawa-diagram är ett verktyg för att identifiera och synliggöra ett specifikt 

problem. Med hjälp av verktyg illustreras relationer mellan ett valt utfall och alla dess faktorer 

som kan påverka. Diagrammet kan sedan användas som ett visuellt styrmedel för att belysa 

sambandet mellan orsak och effekt. Första steget när Ishikawa diagram utförs är att välja vilket 

problem som behöver förbättras och kontrolleras (Suárez-Barreza & Rodríguez-González, 

2018). En grupp, helst tvärfunktionell, ska sedan diskutera olika potentiella faktorer genom 

exempelvis brainstorming. Varje orsak ska brytas ner i olika påverkade faktorer (Bergman, 

Arvidsson & Gremyr, 2007). När Ishikawa-diagrammet utförs är det fördelaktigt att använda 

Lean verktyget “fem-varför”. Vid denna rotfelsanalys ställs frågan varför tills att en trolig 

rotorsak är identifierad (Suárez-Barreza & Rodríguez-González, 2018). När Ishikawa-

diagrammet är slutfört kan orsakerna som har bryts ner till påverkade faktorer inkluderas i en 

försöksplanering (Bergman et al., 2007).   

 

3.4.3 Försöksplanering   

Försöksplanering är en statistisk metod inom Six Sigma för att studera sammanhang där flera 

faktorer kan påverka egenskaper hos produkter och bidra till uppkomsten av problem. Med hjälp 

av insamlad data från försöksplanering införskaffas kunskap som är nödvändig för att förstå vad 

som påverkar kvalité och hur olika konstruktions- och processparametrar samverkar och 

tillsammans påverkar detaljens egenskaper. Försöksplanering studerar utvalda faktorer med två 
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eller flera nivåer, detta kan exempelvis vara att värmen på hög och låg temperatur. Antal tester 

bestäms genom n=2^K, där K står för antalet faktorer. I fall där fyra faktorer undersöks, måste 

16 tester utföras för att undersöka alla kombinationer. Efter att testet har utförts undersöks 

huvudeffekter och samspel för att kunna avgöra vilka parametrar som är aktiva och ger direkt 

påverkan på detaljens egenskap och utseende. Kontrasterna mellan försöksbetingelser plottas på 

ett normalfördelningspapper för att illustrera och skapa en tydligare bild om vilka kontraster som 

inte sammankopplar till en rät linje och därmed är aktiva. Denna metod är främst anpassat för att 

identifiera var kvalitetsproblem existerar och ge riktlinje för fortsatt förbättringsarbete (Bergman 

et al., 2007).  
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4. EMPIRISK DATA  

Här presenteras primärdata som har införskaffats på fallstudieföretaget.  

 

4.1. Beskrivning av fallstudieföretaget  

 

Fallstudieföretaget är en medelstor organisation beläget i Mellansverige som formsprutar och 

monterar plastprodukter till regionala och globala kunder. I dagsläget har företaget över 1000 

produkter i sitt sortiment och en procent av alla tillverkade produkter är internt eller externt 

returnerade. Returerna skapar problem för företaget på grund av att de får svårt att planera och 

beräkna tillverkningstiden för order. De har ett mål på fem returer i månaden men behandlar i 

dagsläget cirka 17-18 returärenden per vecka, vilket kräver onödig tid och kostar pengar. 

Material och tillverkningskostnaderna för returerna är cirka 0,8 procent av den totala intäkten. 

Den höga returgraden gör att energi och resurser avsätts till icke värdeadderande aktiviteter. 

 

4.1.2 Kvalitetshantering på fallstudieföretagets 

 

Kvalité är enligt fallstudieföretaget att leverera rätt produkt i rätt tid utifrån kundens önskemål 

och angivna ritningar. Kvalitetsproblem prioriteras utifrån kostnader för kvalitetsavvikelser, 

reklamationsgrad och påverkan på leveranssäkerheten men det finns ingen uttalad prioritet 

mellan faktorerna. När kvalitetsproblemet belastar ekonomin eller blir ett störningsmoment för 

produktionen höjs graden av prioritet. Exempel på störningsmoment är när kvalitetsproblemet 

kan tillsynes vara ett litet problem för en enhet men för nästkommande enhet innebära stora 

störningar. Förbättringsförslag till kvalité kommer generellt från reklamationer eller avvikelser. 

Åtgärder bestäms av kontoret och förmedlas till operatörerna. När fel upptäcks vid en körning 

kontaktas kvalitetsavdelningen för att kontrollera om felet är godkänt enligt de angivna 

toleranserna. Vid varje skift ska det finnas operatörer som har möjlighet att ställa om programmet 

eller stoppa körningen. Andra kvalitetsproblem kommer in via reklamationer till 

kvalitetsavdelningen. Från att ärendet har inkommit till kvalitetsavdelningen har de 24 timmar 

att svara kunden. Ärendet registreras i ett affärssystem och eventuellt befintligt lager spärras för 

att säkerställa att inte fler defekta produkter går ut till kunder. En begäran att skicka tillbaka den 

defekta varan görs till kund. Sorteringen kan ske både externt och internt beroende på vart kunden 

befinner sig. Bedömning av reklamationen görs genom jämförelse av ritningar och avtal. Om 

reklamationen blir godkänd görs en uppgörelse angående ekonomisk kompensation. Internt 

fortsätter processen genom att söka efter rotorsaken genom metoden “fem-varför” samt att en 

åtgärdsrapport utformas av kvalitetsavdelningen och skickas ut tillsammans med nästkommande 

körning.  

 

Hantering av ett reklamationsärende kan se väldigt olika ut beroende på situation och 

produktionsplanering, det kan ta allt från en dag till ett halvår. När större förändringar 

implementeras möts förändringen ofta av motstånd hos personalen vilket fallstudieföretaget tror 

finns på alla företag. När en förändring implementeras kan personalen ha svårt att se fördelarna 

med förändringen och därför påvisa ett motstånd. När implementeringen är klar och resultatet är 

tydligt minskar oftast motståndet. Fallstudieföretaget anser därför att det är viktigt vid 

förändringsarbete att engagera och samtala med personalen inför en förändring samt att ha 

resurser och tålamod att driva igenom en förändring då det alltid uppstår motstånd i början av en 

förändring.  

 

För att säkerställa att arbetsmoment görs korrekt har fallstudieföretaget rutiner som fungerar som 

företagets standarder. Rutinerna kan kommuniceras genom dokument med bild och text som 

tydliggör arbetsbeskrivningen. Vid start av varje körning ska rutiner och eventuella 
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åtgärdsrapporter skrivas ut automatiskt. För att säkerställa att rutinerna följs utbildas personalen 

kontinuerligt, exempelvis i hur rengöring av skruv och maskin ska utföras. Utveckling och 

upplärning av personal sker löpande och på initiativ från de anställda men fallstudieföretagets 

ambition är att alla som vill utvecklas ska få möjligheten. Efter utbildning skriver personalen på 

att de har förstått informationen men fallstudieföretaget har ändå svårt att säkerställa att rutiner 

följs. För att försöka kontrollera att rutinerna hålls går en kvalitetsansvarig ut i produktionen 

några gånger per dag och granskar arbetet. Vid uppstart av en körning används ett 

behörighetskort som ger tillgång till programinställningar på maskin. Behörighetskortet är 

personligt och tillgår inte alla i produktionen. Dock används korten även av obehörig personal 

för att starta upp maskinerna och ändra i programvaran. Fallstudieföretaget uppfattning är att en 

av anledningarna till att defekter uppstår och att defekter går igenom kontroll är brist på 

utbildning hos personalen samt frånvaro av engagemang. En annan anledning kan vara att 

avvikelserna är svåra att upptäcka och mängden detaljer som ska kontrolleras är många därav 

blir det lätt att missa defekterna oavsett instruktioner och rutiner. Det kan även bero på tillfällig 

brist på motivation för arbetsuppgifterna hos operatörerna.  

 

Det finns en upplevd stress i produktionen men trots att fallstudieföretaget har provat både 

utökning och minskning av skift och personal har stressen inte upphört vilket tyder på annan 

orsak till uppkomsten av stress. Fallstudieföretagets antar att stressen uppstår vid icke 

värdeadderande arbete och utförande av arbetsmoment i fel ordning. För att höja det 

värdeadderande arbetet och uppmuntra operatörer att komma med egna förbättringsförslag utför 

fallstudieföretaget för närvarande Lean-utbildning med hela enheten. Utbildningen sker även för 

att binda samman personalen på kontoret och operatörerna eftersom det i nuläget existerar en “vi 

och dem”-känsla mellan parterna vilket företaget vill minska för att skapa mer dialog och bättre 

förståelse mellan enheterna. Genom att kontorspersonalen är ute i produktionen och samtalar 

med operatörerna försöker företaget minska gapet. Utbildningens syfte är även att tydliggöra 

arbetet med att minska slöserier, detta genom att engagera personalen och ge en större förståelse 

vad fallstudieföretaget gör och varför specifika förändringar måste utföras. Utbildningens mål är 

att förhoppningsvis minska gapet mellan avdelningarna, som har uppkommit i resultat av den 

ökade omsättningen av personal till kontoret. Skälet till ökad omsättning av kontorspersonal 

beror på strängare kvalitetskrav från kunder, myndigheter och instanser som kräver mer 

dokumentation och administrativa uppgifter. Detta leder till obalans när syftet av ökad personal 

inte kommuniceras ut till alla medarbetare. Anledningen till att kraven ökar succesivt från kunder 

och myndigheter är att ISO-standarden förändras. Företag med höga ISO-standarder ställer högre 

krav på samarbetspartners vilket resulterar i mer ingående kvalitetsarbete hos lägre certifierade 

företag. Kunder kan därmed ställa högre krav på kvalitén än vad certifieringen kräver och på 

grund av fallstudieföretagets strategi att växa tillsammans med kunden accepteras kraven oavsett 

om kunden är stor eller liten.  

 

Fallstudieföretagets strategi är att tillgodose expertis till företag i ett tidigt stadium för att sedan 

växa tillsammans med kunden. Genom att vara stabil och förtroendeingivande skapas långsiktiga 

relationer vilket resulterar i konkurrenskraft på marknaden. I dagsläget sker ett generationsskifte 

inom företaget vilket medför att strategin förändras i och med att majoriteten av de anställda inte 

längre besitter lång erfarenhet. Visioner om nya kunder och marknader finns inom företaget och 

för att uppnå målet har en ny marknadsansvarig tillsats. Målet är fortfarande att hitta långsiktiga 

kunder att växa med där stabilitet och förtroende värderas högre än snabba intäkter.  
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4.2. Process för kvalitetsarbete 

 

För att undersöka vilka kvalitetsproblem som existerar i fallstudieföretaget har ett systematiskt 

tillvägagångssätt applicerats med utgångspunkt från föregående årsresultat.   

 

4.2.1 Prioritering av kvalitetsproblem  

För att urskilja de “vitala få” har Paretoprincipen applicerats på fallstudieföretagets 

intäktsresultat. Resultatet visar att av totalt 1197 produkter motsvarar 163 produkter 80 procent 

av företagets intäkter, se figur 2. 

 

 
Figur 2- 80/20 regeln applicerad på årsresultatet 

 

Genom identifiering av de största intäktskällorna gavs riktlinjer för vilka returer som 

kvalitetsarbetet skulle prioriteras. Kring de 20 procent hade 34 stycken av produkttyperna 

registrerade returer. De tre produkterna med störst returkostnad undersöktes närmare. Produkt A 

valdes bort på grund av tidigare åtgärder av företaget och produkt B valdes bort eftersom produkt 

C stod för en större kostnad, se tabell 2.  

 

 
  
Tabell 2- De tre största returkostnaderna 

 

 

 

Produkt Rang Antal returer Kostnad 

A 7 23093 138096,1

B 26 5080 41371

C 42 4560 114912
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Produkt C är en tunnväggig genomskinlig plastdetalj tillverkat av polykarbonat (PC) plast. För 

PC material krävs höga insprutningstryck då materialet har begränsad flytbarhet. 

Insprutningshastigheten skall även generellt vara hög, särskilt för tunnväggiga detaljer.  

 

Detaljen används till rökdykning och på grund av dess användningsområde är det extra viktigt 

att det inte finns några svarta prickar i plasten eftersom de svarta prickarna skymmer sikten. 

Returkostnaden för detaljen motsvarar 16 procent av detaljens intäkt vilket belyser vikten av 

kvalitetsåtgärder. Utifrån registrerad data från föregående år har blister, prickar och flashar 

identifierats som returorsaker för produkt C, se tabell 3. På grund av att företaget redan vidtagit 

åtgärder mot blister undersöks endast uppkomsten av svarta prickar.  

 

 

   
Tabell 3- Returorsaker för produkt C 

4.2.2 Formsprutning av produkt C 

Formsprutningsprocessen är en komplicerad process eftersom processen är känslig och 

föränderlig. Detta gör att det inte finns några tydliga direktiv hur parameterinställningarna ska 

vara utan varje körning måste studeras individuellt. Formsprutningsprocessen börjar med, se 

figur 3, att PC granulat torkas i en extern torkare och förs vidare till en tratt där granulatet förs 

ner till cylindern. Inuti cylindern sitter en borr som är uppdelad i tre zoner. Den första zonen 

matar fram granulatet genom tryck till den andra zonen där granulatet börjar smälta. Vid den 

tredje zonen doserar nosen rätt mängd granulat som injiceras i verktyget. Vid injiceringen 

krymper massan och därför fylls formen till cirka 90 till 95 procent beroende på produkt och 

därefter skapas ett eftertryck för att fylla ut resterande form. Massan kyls för att behålla formen 

och flyttas sedan med hjälp av en robot till ett rullband. Därefter kontrolleras produkten av en 

maskinoperatör genom granskning i en upplyst box. Om produkten är godkänd klipps rester från 

ingötet bort och produkten packas in med hjälp av papper och bubbelplast i en låda om 40 

stycken. De två senaste körningarna av produkt C gav 42 procent kassation i medelvärde vilket 

står i kontrast med målet av maximalt 6 procent kassation. 

 
Figur 3- Processkarta 
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4.2.3 Ishikawa-diagram 

Ett Ishikawa-diagram har genomförts tillsammans med en tvärfunktionell grupp för att identifiera 

rotorsakerna och fastställa en helhetsbild över problemet. Momentet genomfördes med hjälp av 

en workshop där samtliga deltagare fick skriva ner troliga orsaker till kvalitetsproblemet svarta 

prickar på individuella post-it lappar. Därefter diskuterades varje post-it lapp och parades ihop 

med liknande orsaker. När en överblick av samtliga kvalitetsproblem synliggjordes kunde en 

sammanfogning av problemen gestaltas i form av teman. De framtagna teman blev fel på 

skruven, värmen och/eller parameterinställningarna. För att bryta ner problemen ytterligare 

användes 7Q-verktyget “fem-varför” till varje tema. Tillsammans med gruppen ritas ett 

Ishikawa-diagram, se figur 4.  

 

 
 
Figur 4- Ishikawa-diagram 

För att gå vidare i kvalitetsarbetet valdes det först att studera temat parameterinställningar för att 

testa befintlig teknik innan investering av ny teknik beaktades. Parametrarna värme, mottryck, 

eftertryck samt hastigheten i tid som bestämmer skruvvarvtalet, studerades vidare i en 

försöksplanering. Under Ishikawa-workshopen kom det även fram att mjuka faktorer som stress, 

flerskift, brist på utbildad personal, nyanställda och motstånd till nya arbetssätt bidrog till misstag 

som ledde till defekt hos detaljer. En annan identifierad faktor var rengöring av maskin och 

verktyg då spår av gammalt granulat kan orsaka uppkomsten av svarta prickar. För att avlägsna 

spår av gammalt granulat behöver cylindern värmas upp extra mycket för att sedan rensa 

doseringsnosen på granulat rester. Tvärfunktionella gruppen antydde att även om det finns utsatt 

rutin kring rengöring utförs momentet olika. En anledning till variationen är att operatörerna har 

delade åsikter om vilket sätt som är mest lämpligt.  

 

4.2.4 Försöksplanering  

För att avgöra vilken faktor/faktorer som påverkar mest har en försöksplanering utförts med 

kombinationer mellan dessa faktorers nivåer. Nivåerna har tagits fram med hjälp av befintlig 

programvara (se bilaga 1), data insamlat från leverantören (se bilaga 2), se tabell 4 för bestämda 

parameternivåer.  
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  Faktor A Faktor B Faktor C Faktor D 

  Värme Eftertryck  Hastighet  Mottryck  

Låg nivå - 310 60 1,35 10 

Hög nivå  + 340 80 1,15 20 
Tabell 4- Parameternivåer 

Vid varje försökskombination tillverkades ett parti med 20 stycken detaljer. Mellan varje 

omställning kasserades 20 stycken detaljer på grund av maskinens kapacitet. Resultatet illustrerar 

med hjälp av kuber, se figur 5. 

 
Figur 5- Illustration av två-nivåers faktorförsök, fyra faktorer med 16 försöksbetingelser. 

Huvudeffekter kallas den genomsnittliga effekten av att höja nivån av en faktor från låg till hög. 

Detta räknades ut genom att kalkylera medelvärdet av de olika nivåerna, se figur 6, 7 och 8. 

Skattade effekterna från försöksplaneringen har sorterats i stigande ordning och medelrangen har 

räknats ut, se tabell 5 och 6, för att sedan plottas ut i ett normalfördelningspapper, se figur 9. 

Detta för att tydliggöra vilka faktorer eller samspel som är aktiva, det vill säga vilka faktorer som 

avviker från den skattade linjen.  

 
Figur 6- Huvudeffekt A    Figur 7- Huvudeffekt B 

               
 

 

 

 

 

 

Figur 8- Huvudeffekt C 
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Tabell 5- Skattade effekter 

 
Tabell 6- Rangordning av skattade effekter 

 
Figur 9 - Normalfördelningsplott 
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Normalfördelningen ger en indikation att faktor A är inblandad i kvalitetsproblemet då den 

medverkar i samtliga avvikelser. För att studera detta närmare undersöks samspelsgrafer för att 

undersöka hur de olika nivåerna påverkar resultatet. Genom att studera samspelen samt 

huvudeffekten A går det att konstatera att A är en aktiv faktor där olika nivåer resulterar till störst 

förändring. Det går även att se att faktor A är aktiv eftersom skattade effekten AC sticker ut från 

normalfördelningsplotten avseendevärt. Därmed är det väsentligt att studera samspelet mellan 

ACD. AC med låg nivå på D visar inget samspel eftersom linjerna är parallella däremot visar AC 

med hög nivå på D att ett samspel existerar mellan faktorerna vilket gör att en hög nivå på D är 

av betydelse, se figur 10. Vid hög nivå på faktor D ökar resultatet med 30 procentenheter. Det 

förtydligar dessutom att faktor A är aktiv eftersom låg nivå av faktor A resulterar till ett försämrat 

resultat för B och D men får ett bättre resultat då faktor C är hög, se figur 11. Dessa relationer 

tyder på att hög nivå på A och låg nivå på C är grundläggande för ett bra resultat. Av graferna 

går det även att tyda att faktor B ger bäst resultat vid låg nivå samt att faktor D har en signifikant 

betydelse vid hög nivå. 

 

 
Figur 10- Samspelseffekt AC 

 

 
Figur 11- Samspelseffekter AB 

4.2.5 Bekräftelse av resultat och optimering 

Utifrån analys av försöksplanering identifierandes vilka faktorer och nivåer som påverkade 

resultatet mest. För att bekräfta resultatet utfördes ytterligare en körning med de utvalda nivåerna 

för att studera om de var av slumpmässig anledning de gav ett bättre resultat eller om resultatet 

är tillförlitligt. Bekräftelseexperimentet utfördes fyra veckor efter det första experimentet och till 

skillnad från när de första utfördes, kördes bekräftelse experimentet efter att ett annat granulat 

hade bearbetats i maskinen. Resultatet av körningen gav 45 procent prickfria detaljer, se tabell 

8. Detta resultat var sämre än när kombinationen kördes på tidigare test med 85 procent prickfria 

detaljer. 

 

 
Tabell 7- Bekräftelse experiment 
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Från indikation av förgående experiment och analys identifierades faktor A som en aktiv faktor 

med bäst resultat på hög nivå och därmed var det av intresse att se resultat av att höja nivån 

ytterligare på faktor A. För att möta en förhöjd nivå på faktor A krävdes att en ny faktor beaktades 

(doseringshastigheten) eftersom det utökade intervallet på faktor A gjorde det nödvändigt att ta 

hänsyn till flera faktorer. Utifrån analysen identifierades det att faktor C och B gav bäst resultat 

vid låg nivå och därför valdes den nivån vid det optimerade experimentet. Faktor D belyste ingen 

tydlig påverkan av resultatet vilket grundade beslutet att välja samma nivå som vid 

bekräftelsekörningen. Tidigare låg doseringshastigheten på 20 millimeter per sekund och med 

den nya temperaturen sänktes doseringshastigheten till 3 millimeter per sekund. Denna parameter 

har tidigare inte beaktats men vid en ytterligare ökning av temperaturen ansågs faktorn mer 

påverkande och därmed behövdes den uppmärksammas. Resultatet av det optimerade 

experimentet gav 65 procent prickfria detaljer, se tabell 9. 

 

 
Tabell 8- Optimerat experiment 

Då optimeringen visar ett sämre resultat än det första experimentet krävdes ytterligare analys för 

att få en förklaring av utfallet. Ett Paretodiagram över samtliga returorsaker utformades med 

hjälp av registrerade returer av fallstudieföretagets produkter från föregående år, se figur 12. 

Diagrammet användes för att analysera de olika returorsakerna och finna förklaringar för 

eventuella relationer kring resultatet. Av diagrammet går det att utläsa att uppstart står för 26 

procent av totala returorsaker. I och med att det första experimentet utfördes efter produktion av 

detaljer av samma granulat har det första experimentet ingen uppstart, istället är uppstarten en 

omstart av maskinen. Bekräftelse-och optimeringsexperimenten har en uppstart eftersom annat 

granulat användes innan experimentet. Detta kräver andra rutiner vid rengöring än när maskinen 

endast behöver omstartas. Enligt produktionsledaren på fallstudieföretaget kan resultatet 

härledas till en minskad friktion i cylindern som medförde att mindre smuts lossnade inuti 

doseringsnosen.  

 

 
Figur 12- Paretodiagram över defektorsaker 
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4.2.6 Utfall av försöksplanering 

Ett uppföljningsbesök på fallstudieföretaget skedde en månad efter optimeringsförsöket. Innan 

besöket hade fallstudieföretaget producerat 7700 detaljer varav 1200 kasserats med det givna 

parametrarna från optimering. Detta ger en förbättrad kassationsgrad på 28,5 procent jämfört 

med de två senaste körningarna av detaljen. Maskinen hade genomgått en omstart och genererat 

få svarta prickar men någon gång under körningen har värmen justeras från 350 till 330 grader. 

Anledningen till sänkning var att det skapades plasttrådar på detaljerna. Temperatursänkningen 

innebar tio grader lägre än bekräftelsekörningen. För att fortsätta förbättringsarbetet har 

produktionsledaren fått ett nytt ansvarsområde där arbetsuppgifterna innebär att fortsätta 

experimentera för att sätta standarder och öka kvalité.  

 

Eftersom resultatet inte understeg sex procent kassation som är fallstudieföretagens målbild 

söktes en alternativ lösning. Från Ishikawa-workshopen framkom det att skruven var en 

potentiell defektfaktor därmed kontaktades leverantören till formsprutningsmaskinen via 

telefonsamtal för att få pris på en ny skruv som speciellt motverkar uppkomsten av svarta prickar. 

Leverantören uppskattade ett pris på 50,000 kronor för en ny skruv men rekommenderade att 

analys av maskinens totala inställningar skulle utföras av leverantören innan de kunde bestämma 

vilken skruv som var mest lämplig.  
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel analyseras empiriska fynd tillsammans med teoretisk referensram för att jämföra 

och diskutera problemformulering och syfte. Detta för att komma till insikt om problematiken 

och därefter besvara uppsatta frågeställningar utifrån en noggrann utvärdering.  

 

5.1. Kriterier för kvalitetsarbete  

Vid en utvecklad förståelse av problematiken med hjälp av den teoretiska referensramen 

tillsammans med empiriska data har följande kriterier identifierades som kritiska faktorer för 

kvalitetsarbete. Kriterierna är summerade i tabell 10 och analyserade senare i kapitlet.  

 

 

Kriterier  Teoretisk referensram Empiriska fynd på 

fallstudieföretaget  

Analys 

Prioritering  Paretoprincipen, indikation av 

kvalitetsarbete 

(Gustafsson, et al., 2005). 

  

Besluten påverkar hela företaget 

(Benoit, 2017). 

Data från årsresultat: 

Belysning av betydelsefulla 

produkter genom 

paretoprincipen.  

 

Semistrukturerad intervju: 

Leveranssäkerhet och 
kvalitetsavvikelse används 

som riktlinjer vid 

prioritering.  

Prioritering av 

kvalitetsproblem kan 

bestämmas genom 

paretoprincipen men 

måste kompletteras med 

en helhetssyn för att 

inkludera andra faktorer. 

Kommunikation Motstånd kan härledas till 

bristande kommunikation 

(Dahlgaard, 2006; Pereria et al., 

2018). 

 

Ständiga förbättringar är 

väsentligt för att involvera 

medarbetare till att förbättra 

processer (Yamamoto & 

Bellgran, 2010). 

Semistrukturerad intervju: 

Motstånd försvårar 

förändringsarbete.   

 

Lean-utbildning utförs för 

att involvera personal. 

Kärnan till motstånd och 

förändringsbenägenhet är 

att engagera och involvera 

personalen.  

Standardisering  Höga standarder säkerställer 
kvalité (Mor et al., 2018). 

Semistrukturerad intervju:  
Trots standardisering är 

defekter oundvikligt.  

 

Kvalitetsarbete måste 
byggas in i 

tillverkningsprocessen. 

Kunskap Väsentligt med djup förståelse 

för att avlägsna rotorsak 

(Suárez-Barreza & Rodríguez-

González). 

 

Processen komplexitet kräver 

ingående kunskap (Becker et al., 

2009). 

Ishikawa-workshop: 

Mottryck, värme, hastighet i 

tid samt eftertryck 

identifierandes som 

potentiella defektfaktorer.  

 

Försöksplaneringen: 

Förändrat resultat trots 

identiskt 
parameterinställningar.  

Processens komplexitet 

visas då den är känslig 

samt att reducering av en 

defekt kan vara 

uppkomsten av en annan. 

 

  

Konkurrenskraft 

 

Öka kapacitet (Bloodgood & 

Katz, 2004) och ökad 

kundnöjdhet (Kim & Kim, 

2001) är två strategier för att öka 

konkurrenskraft. 

 

 

Semistrukturerad intervju: 

Högre returgrad än uppsatt 

mål kan resultera i sänkt 

servicekvalitet.  

Minskad produktivitet 

leder till missnöje hos 

kunder. 

Tabell 9 - summering av analys 
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5.2. Kvalitetsarbete genom ett helhetsperspektiv  

 

En metod för beslutsfattning över vilka produkter som är i synnerhet viktigast för företaget att 

värna om är Paretoprincipen (Craft & Leake, 2002). Genom att applicera metoden på årsresultat 

och returstatistik går det enligt Gustafsson et al. (2005), att belysa vilka 20 procent av 

produkterna som utgör 80 procent av företagets intäkter och därmed få en indikation på 

förbättringsområden som ska prioriteras. På fallstudieföretaget utfördes Paretoprincipen på 

årsresultatet och de 20 procent av artiklarna som utger 80 procent av intäkterna studerades 

närmare då dessa artiklar är de “vitala få” och därav viktigast för företaget. Samma procedur 

utfördes på returstatistiken för att identifiera vilka av returerna som stod för de största 

kostnaderna. Information som införskaffades sammanställdes och gav riktlinjer till prioritering 

av vart kvalitetsarbetet skulle utföras. Eftersom de vitala få utgör den största intäkten kan det 

även diskuteras att de artiklarna som utgör de “vitala få” ska motsvara företagets fokus på vilka 

marknadsandelar som ska eftersträvas.  

 

Att beräkna kundtillfredsställelsen utifrån antal retur kan vara problematiskt då det ger en 

missvisande bild av den verkliga summan av defekta produkter men kan vara en användbar 

metod för att identifiera var förbättringsarbetet är nödvändigt (Gustafson et al., 2005).  Likheter 

med prioriteringar av förbättringsarbete sker på fallstudieföretaget där de blandad annat 

prioriterar kvalitetsproblem utifrån reklamationsgrad. Leveranssäkerheten och 

kvalitetsavvikelser väger även in med lika stor vikt i beslut av förändring. Precis som Kuhn 

(2018) nämner är processen kring kvalitetsproblem komplex då det tillsynes kan verka vara ett 

litet problem men kan linjärt växa och bli till något stort. Av samma anledning prioriteras 

produkter som kan innebära stora störningsmoment på fallstudieföretaget eftersom det kan leda 

till stora konsekvenser för en annan process längre fram i produktionen. Detta tydliggör det som 

Lantz et al. (2015) betonar att arbetsteamet måste ha en förståelse för befintliga rutiner och skapa 

utrymme för diskussion för att beslut ska tas i samförstånd. Enligt Benoit (2017) är det väsentligt 

för teamet att ha en helhetssyn vid implementering av förändringar för att förstå hur besluten 

påverkar hela företaget. En koppling kan dras till fallstudieföretagets syfte med Lean-

utbildningen vilket är att få personalen mer engagerad och skapa större förståelse för vad 

företaget gör och vilka förändringar som behöver implementeras. Genom att de anställda får en 

helhetsuppfattning om företaget och inte enbart över sina arbetsuppgifter skapas en förståelse 

över hur det individuella arbetet påverkar andra delar av företaget. Med hjälp av denna insikt är 

det lättare att identifiera flaskhalsar för att minska slöserier och som Dahlgreen (2006) och 

Baldassarre (2018) nämner, skapa större värde för kund samt bespara tid och pengar då slöserier 

elimineras. Fallstudieföretaget förmodar att slöserier som inte är värdeadderande inte enbart är 

missgynnsamt för kund och företag i form av tid och pengar utan kan även vara 

stressframkallande hos personal. Vilket stämmer överens med Conti et al. (2006) teori om att 

förändrade arbetsuppgifter inte framkallar stress utan att det är tillkommande moment som är 

stressframkallande. De nämner tillkommande moment som exempelvis upplärning, ekonomiska 

krav, sociala aspekter och ledningsbrister men en koppling kan dras att icke värdeadderade 

aktiviteter som fallstudieföretaget upplever även tillhör tillkommande moment och därmed 

framkallar stress. 

 

5.3. Förutsättningar för komplexa processer 

 

Nya dimensioner av kvalité har till viss mån ersatt tidigare definitioner av begreppet för att 

tydliggöra de äldre synsätten. Genom nya synvinklar som exempelvis prestanda, funktioner, 

tillförlitlighet och hållbarhet har företag lättare att definiera vad kvalitet innebär för det enskilda 

företaget och på det viset kommunicera var prioriteringen ska ligga (Sebastianelli, 2002). Med 
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hjälp av förbättringsverktyg inom Lean, Six Sigma och TQM får företag instruktioner hur 

kvalitetsarbetet ska utföras. Trots användning av verktyg har många företag fortfarande problem 

med kvalitetsarbetet. En identifierad orsak till problemet kan härledas till motstånd inom 

företaget på grund av bristande kommunikation (Dahlgaard, 2006; Pereira et al., 2018) eller den 

indirekta upplevda stressen som kan förekomma vid bristfälligt förtroende (Haus, 2016). För 

fallstudieföretaget påvisades det att motstånd kan uppkomma vid implementering av 

förändringsarbete då fördelarna med förändringen för de anställda kan vara svåra att se från 

början. Fallstudieföretaget misstänker att motståndet uppstår på grund av en “vi och dem”-känsla 

mellan personalen på produktionen och kontoret vilket aktivt arbetas för att elimineras. 

Motståndet försvårar arbetet och kräver därav stort tålamod hos företaget för att driva igenom 

förändringsarbetet då motståndet oftast försvinner när de anställda förstår effekten av 

förändringen. Fallstudieföretaget betonar därav vikten av god kommunikation under processen 

för att engagera och involvera personalen i arbetet. Enligt Yamamoto och Bellgran (2010) är 

ständiga förbättringar inom ett företag väsentligt för att involvera medarbetare till att förbättra 

och stärka processer. För att arbeta med ständiga förbättringar behöver företaget identifiera var 

förändringar är nödvändiga genom att synliggöra problem och ha en kultur där förändringsarbete 

uppmuntras. Av denna anledning är det tydligt att fallstudieföretaget måste kontinuerligt arbeta 

med att stärka företagets kultur kring förändringsarbete och aktivt arbeta med att minska 

motståndet då motstånd enligt Periera et al. (2018) ofta leder till uppkomsten av kvalitetsbrister. 

Genom teambuilding aktiviteter och kommunikationsfärdigheter kan motståndet minska för 

förändringsarbete. På fallstudieföretaget finns en ambitionen att minska motståndet genom att 

stärka företagets kommunikationsförmåga. Med hjälp av Lean-utbildningar som för närvarande 

utförs, försöker fallstudieföretaget engagera personalen och uppmuntra till större ansvarstagande 

till förändringsarbete. Detta för att få nya synvinklar och lösningar till förändringar även från 

operatörerna och inte enbart från kontoret som det tidigare har varit. En tydlig koppling kan 

härledas till att motstånd och förändringsbenägenhet är förenade då kärnan till dem båda är att 

engagera och involvera personalen.  

 

En annan orsak för kvalitetsproblem enligt Mor et al. (2018), är bristande standardisering 

eftersom detta tillåter anställda att avvika från rutiner. Utan standarder är det problematiskt att 

förbättra arbetsmoment eftersom det är svårt att förbättra något som varierar ideligen. Standarder 

inom Lean kan reducera onödiga moment i processen, så som lager, rörelse, omarbete och onödig 

bearbetning. Fallstudieföretaget instämmer att rutiner är nödvändiga för att minska onödiga 

moment men oavsett hur mycket rutiner och dokumentation som existerar är det inte möjligt att 

upptäcka alla defekter för att undvika omarbete. Fallstudieföretaget är övertygade att det alltid 

kommer finnas defekta produkter som skickas till kund då mängden detaljer som ska kontrolleras 

är många och defekterna är små. Påståendet bekräftas även av Becker et al. (2009) att kvalité kan 

vara svårt att kontrollera och sortera då det är omöjligt för en operatör vid 

formsprutningsprocessen att hinna sortera ut alla defekta produkter. Av denna anledning måste 

kvalitetsarbetet byggas in i tillverkningsprocessen för att undvika att defekta produkter skickas 

till kund. Detta har bekräftats genom observation och experiment på fallstudieföretaget, 

defekterna var väldigt små att upptäcka och då formsprutningsprocessen ofta innebar produktion 

av många och små detaljer är den givna tiden för undersökning begränsad. Lantz et al. (2015) 

belyser att ett för standardiserat och begränsat självbestämmande påverkar 

innovationsmöjligheten samt motivation och välbefinnande hos de anställda. Detta kan kopplas 

till fallstudieföretags tes om att brist på motivation för sina arbetsuppgifter kan ge upphov till att 

kvalitetsbrister lättare förbises då arbetet upplevs monotont och standardiserat. En annan orsak 

till avvikelser från rutiner och standarder kan härledas till anställning av nya medarbetare vilket 

identifierades under Ishikawa-workshopen på fallstudieföretaget som en orsak till defekter hos 

produkter. Under semistrukturerade intervjun uttrycktes att det sker kontinuerlig utbildning för 
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anställda för att säkerställa att rutiner följs men att det är problematiskt att rutinerna fullföljs, 

därav sker det kontinuerlig kontroll av kvalitetsansvarig i produktionen vilket kan vara 

problematiskt då det kan misstolkas som ett bristande förtroende som enligt Pereria et al. (2018) 

kan leda till motstånd.  

 

5.4. Betydelsefull kunskap för kvalitetsarbete  

 

Kvalitetsarbete kan ske i form av att identifiera svagheter med en produktdesign eller process 

(Mollenkopf et al., 2007). Enligt Suárez-Barreza och Rodríguez-González (2018) är det 

väsentligt att förstå problemet på djupet för att förstå brister hos en produkt eller process och 

därefter kunna avlägsna rotorsaken. En metod som kan användas för att bryta ner ett 

kvalitetsproblem är Ishikawa, där relationer mellan påverkande faktorer redovisas. På 

fallstudieföretaget utformades ett Ishikawa-diagram med hjälp av en tvärfunktionell grupp. 

Utifrån workshopen valdes det att först fokusera på befintliga parametrar för produkten och på 

det viset kvalitetskontrollera om defekten beror på eventuellt programfel. Utförandet grundades 

i att först åtgärda problemet med hjälp av befintlig kunskap som företagets medarbetare besitter 

eftersom Yamamoto och Bellgran (2010) påstår att användning av kunskap ska nyttjas före 

eventuell investering. Detta applicerades på fallstudieföretaget genom försöksplanering där 

syftet var att bidra till nya insikter och förståelser för processen för att öka intresset för 

förbättringsarbete. Enligt Yamamoto och Bellgran (2010) blir medarbetarna mera motiverade då 

de får en förståelse kring varför förändringen behövs vilket leder till ökat kreativitet och 

innovationsbenägenhet. Detta har visats på fallstudieföretaget genom att de har tillsatt en ny roll 

inom företaget som arbetar med att experimentera med processerna för att identifiera 

förbättringsmöjligheter. Under Ishikawa-workshopen identifierades inställningarna för 

mottryck, värme, hastighet i tid samt eftertryck som eventuella programfel. 

 

5.5. Metoder för kvalitetsarbete  

 

En effektiv kontrollmetod för att studera när flera faktorer kan orsaka kvalitetsproblem är genom 

försöksplanering. Metoden ger en förståelse över relationen mellan faktorerna och hur de 

samverkar med varandra (Bergman et al., 2007). Enligt Becker et al (2009), är granulat känsligt 

för temperaturskillnader i varmkanalsystemet och kan bidra till defekter. Detta har beaktats vid 

förändring av parameternivåer genom att 20 stycken detaljer har kasserats innan dokumentering 

av defekter har påbörjats. Dock finns det ingen teoretisk riktlinje på hur många detaljer eller hur 

lång tid som ska passera innan processen anses vara intakt. Det här förtydligar vikten av att förstå 

processen och dess komplexitet eftersom alla material reagerar olika och är olika känsliga för 

förändring. Komplexiteten av formsprutningsprocessen framkom på fallstudieföretag där det var 

svårt att ha bestämda parameterinställningarna då processen är känslig och föränderlig därav 

måste varje körning beaktas med försiktighet och många gånger måste det perfekta tillståndet 

experimenteras fram. Under försöksplaneringen bekräftades påståendet genom att ändringar i 

parameterinställningarna av icke aktiva faktorer gav förändringar på detaljerna. Exempelvis, 

mottrycket ansågs som en aktiv faktor vid hög nivå när värmen var på hög nivå men när värmen 

var låg ansågs mottrycket inte som en aktiv faktor men visade ändå på förändring hos detaljerna. 

Formsprutningsprocessens komplexitet blev även bekräftad då uppkomsten av blister kan 

härledas till en hög smälttemperatur, högt skruvvarvtal och högt mottryck enligt Bruder (2012) 

men vid optimeringskörningen användes hög temperatur och högt mottryck för att reducera 

svarta prickar. Detta förtydligar vikten med bred kunskap och insikt i processen då reducering 

av en defekt kan vara uppkomsten av en annan. Vid optimeringsförsöket uppstod dock inga 

blister och därmed visar och bekräftar att varje process är unik och riktlinjer ska hanteras med 

försiktighet.  
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Vid bekräftelsekörning intygades även att formsprutningsprocessen är föränderlig då resultatet 

av bekräftelsekörningen var sämre än vid försöksplaneringen trots att parameterinställningarna 

och granulatet var detsamma. Det sämre resultatet kan härledas till att processen reagerar olika 

vid uppstart och omstart. Paretodiagrammet över defektorsaker visar att uppstart genererar 

markant störst defekter. Vid försöksplaneringen hade maskinen producerat en fullständig order 

innan experimentet utfördes vilket medförde att en omstart krävdes innan experimentet. Enligt 

paretodiagrammet är omstart den näst största defektorsaken men i förhållande till uppstart 

genererar betydligt mindre defekter. En möjlig anledning till defekterna är att försökplaneringen 

utfördes efter produktionsorder av samma detalj med samma granulat medans 

bekräftelsekörningen utfördes efter att ett annat granulat hade använts i maskinen. Denna slutsats 

kan härledas till Becker et al. (2009) teori att svarta prickar kan uppstå vid uppstart av ett nytt 

granulat. 

 

Vid ostrukturerade intervjuerna framkom det att vid uppstart med ett annat granulat krävs det att 

cylindern värms upp extra mycket för att sedan rensa doseringsnosen på granulatrester. Trots 

rengöring kan det fortfarande finnas rester kvar av det tidigare granulatet som medför svarta 

prickar på detaljerna. Detta förtydligar vikten av rengöring av maskin och skruv vilket även 

framkom under Ishikawa-workshopen som en potentiell defektfaktor. Den bakomliggande 

orsaken identifierades som stress, skiftarbete, brist på utbildad personal, nyanställda och 

motstånd till nya arbetssätt. Pereira et al. (2018) förtydligar att även om processen är väl utformad 

och implementerad är det personalen som utför aktiviteterna och därav betydelsefullt att arbeta 

motverkande av motstånd.  Påståendet kan kopplas till fallstudieföretagets situation, då rutiner 

och standarder existerar för alla moment men kvalitetsproblem förekommer på grund av 

mänskliga faktorer. Det finns även delade meningar på fallstudieföretaget om hur rengöringen 

bör utföras även om det finns en fast rutin för rengöringsarbetet. Inför försöksplaneringen 

utfördes en rengöring men på grund av att verktyget var sönder utfördes rengöring när verktyget 

var uppsatt i maskinen, vilket är avvikande från den befintliga rutinen. Detta utesluter inte den 

mänskliga faktorns påverkan men kan vara ännu ett skäl till att svarta prickar uppkommer på 

detaljerna. 

  

Tillsammans med produktionsledaren diskuterades och analyserades bekräftelsekörningen vilket 

ledde till en optimeringskörning där värmen som påvisade störst betydelse höjdes ytterligare för 

att undersöka om en höjd nivå innebär ett bättre resultat. Detta beslut avvek från granulat 

leverantörens anvisningar för temperaturgrad och Becker et al. (2009) påstående att för hög 

masstemperatur kan leda till svarta prickar. Optimeringen bringade 20 procent bättre resultat än 

bekräftelsekörningen men resulterade till sämre resultat än den bästa körningen från 

försöksplaneringen. Att optimeringsresultatet är sämre än den bästa körningen från 

försöksplaneringen kan härledas till bristande rengöring av tidigare granulat. Enligt 

produktionsledaren kan det likväl härledas till en minskad friktion i cylindern vilket medförde 

att mindre smuts lossnade inuti doseringsnosen som resulterade i det förbättrade resultatet från 

bekräftelsekörningen. Optimeringsresultatet kan även bero på en kombination av sänkt 

doseringshastighet och ökad värme eller de förändrade faktorernas inverkan individuellt. 

Eftersom doseringshastigheten inte har varit en identifierad defektfaktor under 

försöksplaneringen är faktorns betydelse inte identifierad och undersökt.  
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5.6. Progression till konkurrenskraft  

 

Enligt Bloodgood och Katz (2004) finns det olika strategier för att vinna marknadsandelar, 

exempelvis genom att öka sin kapacitet för att indikera konkurrenskraft. Ett alternativt synsätt är 

enligt Kim och Kim (2001) att uppnå marknadsandelar genom kundnöjdhet. Påståendena 

behöver inte kollidera med varandra, istället kan problemet studeras i samspel då enligt Bergman 

och Klefsjö (2012) fås kundnöjdhet genom att öka servicekvaliteten och ett bra bemötande vid 

returer kan skapa lojalitet från kunden. På fallstudieföretaget är returgraden högre än det uppsatta 

målet vilket resulterar i att fler returer ska hanteras under en kortare tid och därav kan 

servicekvaliteten sjunka. I och med att fallstudieföretagets strategi är att arbeta med långsiktiga 

kunder är en ökad servicekvalitet väsentlig för att bibehålla kundernas lojalitet och förtroende. 

Enligt Muralidharan et al. (2015), belastar en hög returgrad även företagets direkta kostnader i 

form av återbetalning, omvänd logistik samt tvister mellan kunder och leverantörer. På 

fallstudieföretaget leder en hög returgrad även till att planering och beräkning av 

tillverkningstiden blir svårdefinierad eftersom antalet interna returer förlänger produktionstiden 

samt att externa returer påverkar kundens behov av nya produkter vilket sänker produktiviteten 

på företaget. Detta visar att kundnöjdheten och produktiviteten samverkar med varandra och 

genom att produktiviteten blir belastad av returarbete kommer det i sin tur leda till ökat missnöje 

hos kunder.  

 

Enligt Becker et al. (2009) ställs det generellt högre krav på plastprodukter än på traditionella 

metalliska produkter. För fallstudieföretaget innebär det att kunder ibland efterfrågar högre 

standarder än vad företaget är certifierad inom. Då ISO-standarder succesivt förändras och blir 

skarpare gör fallstudieföretaget en passande förberedning genom att arbeta med högre ISO-

standarder än nödvändigt. Mor et al. (2018) påstår att de höga standarderna säkerställer att arbetet 

utförs på bästa möjliga vis vilket enligt Becker et al. (2009) har blivit allt viktigare när kraven på 

plastprodukter ökar och dagens uppfattning på kvalité ger inga utrymmen för misstag. Detta kan 

kopplas till att även fast körning på fallstudieföretaget med optimerade parametrar minskade 

antal defekter med 28,5 procent är resultatet med dagens krav inte tillräckligt. Enligt 

fallstudieföretaget är en kassaktionsgrad på sex procent godkänt men eftersom det inte finns 

några marginaler för misstag och defekter kan en omvärderad kassaktionsgrad vara till nytta för 

fallstudieföretaget. Majid och Rhee (2018) uppger att genom att undvika defekter och leverera 

utifrån kundernas förväntan på produktkvalitet skapas ett förtroende mellan kund och företag. 

Det finns likheter mellan påståendet och fallstudieföretagets strategi att arbete med högre 

standarder än nödvändigt för att växa tillsammans med kunden och skapa förtroende. Ett bra 

anseende på marknaders följas av ett stark förtroende och hjälper enligt Souiden och Pons (2009) 

företaget att stärka konkurrenskraften och därmed ge tillfälle att finna nya positioner på 

marknaden. Det kan härledas till fallstudieföretagets visioner om att utöka den befintliga 

kundkretsen genom att först stärka företagets anseende hos befintliga kunder för att sedan utöka 

fokus mot nya marknader.  
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6. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 

Syftet med denna studie var att utforska hur tillverkningsföretag arbetar med kvalitetsarbete inom 

produktion. Detta för att förstå hur företag kan öka värde för kund och stärka sin konkurrenskraft. 

Returers betydelse för företag är viktig för att få förståelse för kvalité. Dock är det enbart en 

biprodukt av bristande kvalité och kvalitetskontroll därav är det av större vikt att studera 

kvalitetsarbete för att undvika returer och höja kvalitetsnivån. För att skapa en förståelse 

angående problematiken besvarades de utformade frågeställningarna med hjälp av analys av den 

teoretiska referensramen och de empiriska fynden.  

 

Att belysa de “vitala få” med hjälp av Paretoprincipen är en metod som besvarar delvis den första 

frågeställningen, Hur sker prioritering av kvalitetsproblem i tillverkningsföretag? Metoden ger 

en god riktlinje att utgå från för att identifiera var företagets fokus ska ligga samt vilka 

marknadsandelar som ska efterfrågas. Men då Paretoprincipen enbart tar hänsyn till ekonomiska 

perspektivet ges endast en förenklad bild av problematiken. När utgångsläget är från de ”vitala 

få” finns det en risk att missa produkter som kan orsaka stora störningsmoment för 

efterkommande processer. För att uppnå en fungerande prioritering krävs ett utvidgat perspektiv 

vilket kan åstadkommas genom ökad förståelse och engagemang hos medarbetare. Detta medför 

en ökad insikt hur det individuella arbetet påverkar hela företaget. Med ett helhetsperspektiv 

underlättas identifieringen av störningsmoment vilket leder till urskiljning av flaskhalsar. När 

flaskhalsar synliggörs blir det tydligare var kvalitetsproblemen förekommer.  

 

Bristande riktlinjer vid prioritering gör det svårt att utforma en fungerande strategi kring 

kvalitetsarbete. Därmed syns en tydlig koppling mellan första frågeställning och den andra 

frågeställningen; Hur arbetar tillverkande företag med produktkvalitet och hur påverkar det 

företagets konkurrenskraft? En identifierad faktor för att säkerställa produktkvalitet är genom 

standardisering eftersom de bidrar till en jämn produktion och reducering av onödiga moment i 

processen. Trots en väl definierad och utformad process styrs och utförs aktiviteterna av 

medarbetare vilket ger utrymme för misstag. Därav är medarbetarnas involvering väsentlig i 

processen och kommunikationen mellan avdelningar en nyckelfaktor för att arbeta mot god 

kvalité. Utan en företagskultur som främjar kommunikation och förändringsarbete kan motstånd 

uppstå, som är en identifierad orsak till kvalitetsproblem. Kommunikationens betydelse kan även 

argumenteras vara grundläggande då processer, i synnerlighet formsprutningsprocessen, är 

komplex. Därmed är en fungerande kommunikation avgörande eftersom processens optimala 

tillstånd kan variera. Trots att standarder är en definierad faktor för kvalité finns det kritik att 

standarder följs av monotont arbete som hämnar motivation, innovation och kreativitet. Brist på 

motivation kan leda till kvalitetsproblem då defekter lättare förbises vilket är kritiskt då det redan 

är svårt att sortera ut defekta detaljer. Detta belyser vikten av att bygga in kvalitetssäkring i 

processen för en defektreducerad produktion samt minska leverans av defekta produkter. I 

studien har det identifierats att standardisering hämmar kreativitet dock är det en intressant 

frågeställning om det finns ett sätt att bygga in standarder i processen för att främja innovation 

och kreativitet.  

 

Vid arbete med produktkvalitet är det väsentligt att minska defekter genom förståelse för 

rotorsakerna. Vid förståelse för rotorsaken ökar kunskapen om processen, vilket är fördelaktigt 

då det är lämpligt att först åtgärda problem med befintlig kunskap inom företaget innan beslut av 

ny investering. Genom att kontinuerligt arbeta på följande sätt ökar insikten och förståelsen om 

processen vilket leder till att kunskap utvecklas och bevaras inom företaget. När flera faktorer 

utgör rotorsaken är försöksplanering en effektiv kontrollmetod. Användbarheten av metoden 

stärks då det bidrar till förståelse för processen som senare kan appliceras på liknande processer 
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och därmed bidra till fortsatt kunskapsökning. En annan viktig orsak till besittning av god insikt 

och förståelse för processen är som uppmärksammats under studien, att tillverkningsprocessen 

inte alltid är konstant och därför stämmer inte alla anvisningar. En förändring för att eliminera 

defekter kan orsaka uppkomsten av en ny men resultatet av experimentets var avvikande från 

anvisningar. Upptäckten har tydliggjort motsägelsen mellan verkliga scenarion och teoretiska 

förklaringar vilket belyser viken av vidare forskning angående förhållningssättet till riktlinjer 

inom tillverkningsprocesser.  

 

Under försöksplaneringen på fallstudieföretaget identifierades värme och mottryck som 

väsentliga parametrar för reducering av defekten men resultatet visade att direktiv från den 

vetenskapliga referensramen till parameterinställningar var tvärt emot vad experimentets utfall 

visade. Svårigheter finns att fastställa faktorernas betydelse eftersom det saknas en kunskap om 

faktorernas påverkan vid inkludering av den nya faktorn samt att den nya faktorns betydelse inte 

är fastställd. Därmed rekommenderas det vid framtida experiment att neutralisera alla faktorer 

och studera enskilt den nya faktorns betydelse. Det är även grundläggande att undersöka 

skillnaden mellan hur detaljerna regerar i dess praktiska miljö jämfört med i kontrollerade 

miljöer. Det är viktigt att fastställa att detaljen inte endast blir estetiskt godkänd utan även klarar 

omständigheterna kring detaljens ändamål. Exempelvis om detaljerna blir sprödare på grund av 

den förhöjda tillverkningsvärmen eller om parameterinställningarna hade någon annan 

betydelsefull påverkan som inte beaktats i studien.  

 

Ett bristande kvalitetsarbete påverkar produktkvaliteten vilket resulterar i försämrad 

kundnöjdhet. Genom att prioritera rätt och eftersträva högre ISO-standarder förbereder företag 

för framtida krav på kvalité. En förbättrad process där rätt kvalitet görs från början underlättar 

för planering, skapar förtroende och möjliggör en ökad kapacitet vilket ger förutsättningar att 

växa tillsammans med kunden. Till följd av att rikta resurser mot kundnöjdhet och 

kapacitetsökning skapar företag grunden till konkurrenskraft som möjliggör nya 

marknadsandelar.  
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Bilaga 1, Programinställningar  
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Bilaga 2, Materialrekommendationer från leverantör  
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Bilaga 3, frågor till semistrukturerade intervju  

 
Hur sker prioritering av kvalitetsproblem i nuläget? 

Vad har ni för strategi för att erhålla marknadsandelar? 

Följdfråga: tror du att en brist på den informationen påverka de anställda och företaget i stort 

Vilka marknader är ni på idag? 

Har ni några långsiktiga planer på framtida marknader? 

Hur väljer ni vilket kvalitetsproblem som ska prioriteras? 
 

Hur arbetar tillverkande företag med kvalitetssäkring 

Hur definierar ni kvalité? 

Hur ser processen ut vid förändringsarbete inom kvalitetsförbättring? 

Kan du berätta om ett exempel från tidigare när en ny förändring introducerades. 
Hur reagerade du och dina medarbetare samt hur mottogs förändringen? 
Hur jobbar ni med standarder? Hur säkrar ni att det följs upp? 

Hur upplever ni kommunikationen internt? 

Kan du ta oss igenom från det att en retur kommer in tills den anses vara färdig? 

-följdfråga. Hur lång tid tar ett returärende?  
Vad händer mellan registrering av retur, reg till förbättringsarbete, hur följs returen upp? 

Hur hanteras kvalitetsproblem som dyker upp i processen? 

Varför tror ni att defekta produkter inte stoppas vid interna returer utan hinner gå till kund? 
 

Vad har returer för betydelse för företags anseende på marknaden 

Vad är konkurrenskraftighet för er? 

Varför anser ni att det är viktigt att ha defektfria produkter? 
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