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Sammanfattning 

För en hållbar framtid är det viktigt att ständigt utveckla och förbättra sin 
produktion för att behålla konkurrenskraftighet samt uppnå kundens 
önskemål. Vindkraftsindustrin är inget undantag. För att behålla kundens 
tillit är det viktigt att hantera reklamationer och undersöka varifrån 
problemet uppstår. Reklamationer är en verifikation på att något i 
produktionsprocessen inte är stabilt eller hållbart. Det kan leda företaget till 
ökade reklamationskostnader, som ger påverkan på intäkter och 
marginalvinst och i slutändan på marknadsandelar. Faktorerna som ligger till 
grund för problemet påverkar inte bara ekonomiska aspekter utan även i 
tekniska, det kan vara arbetssätt, konstruktion, arbetsmiljön, kompetens, 
komponenter eller råvaror.  

Syftet med studien är att utveckla en modell för att kunna identifiera, 
lokalisera samt prioritera problemorsaker till reklamationer. För att kunna 
föreslå förbättringar på produktionsprocessen som resulterar till minskade 
reklamationer. Se hela företaget och få en överblick i hur alla aspekter kan 
påverka processen och sortera ut vad som är relevant.  

För att kunna besvara projektets problemformulering och syfte har två 
modeller tagits fram. En allmän modell och en specifik modell för 
fallföretaget. Beroende på problem och syfte utvecklas den specifika 
modellen. Modellen för fallföretaget har fyra steg som illustrerar studiens 
tillvägagångssätt. I första steget, nulägesbeskrivning/kartläggning samlades 
data och information in för att kunna identifiera reklamationsorsakerna som 
sedan användes i steg två för att kunna göra en nulägesanalys och prioritera 
problemorsakerna. I tredje steget med antagande av kostnadsförluster, 
tidsförluster samt andra slöserier som sker i produktionen har 
förbättrningsförslag tagits fram. I det sista steget uppskattades och 
analyserades resultatet och slutligen gavs förslag på förbättringsarbete. 

Resultatet av studien påvisar att grundproblemen till reklamationsorsakerna 
är många små faktorer, störmoment som stress och ej uppdaterade arbetssätt, 
inget tydligt 5S arbete integrerat i den dagliga verksamheten och ingen 
uppföljning finns. Detta har lett till en ekonomisk förlust på ca 9 procent per 
produkt som reklameras och en förlust i produktionstid motsvarande ca 10 
timmar per månad. Trots att åtgärder har gjorts har grundproblemet inte 
försvunnit utan upptäckts internt istället för hos slutkund. Studiens resultat 
ligger i grund för förbättringsförslagen som är framtagna specifikt för 
företaget. 
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Summary 

For a sustainable future it is important to constantly develop and improve 
the production to maintain the competitiveness as well as achieve the 
customer's expectations. The windpower industry is no exception. In order 
to maintain customers trust, it is important to handle complaints and analyze 
where the problem occurs. Complaints are a verification that something in 
the production process is not consistent or sustainable. This can lead to 
increased losses in revenues, profit margin and market shares. The factors 
that are behind the problems affects not only economic aspects, but also in 
engineering such as working methods, designe, work environment, 
competence, components or raw materials. 

The purpose of the study is to develop a model for identifying, locating and 
prioritizing the problems for the complaints. This in order to propose 
improvements in the production process resulting in reduced claims. See the 
whole company and get an overview of how all aspects affect the process 
and sort out what is relevant.  

To answer the projects problem and purpose, two models have developed. 
One general model and one specific model for the case company. Depending 
on the problem and purpose, the specific model has been developed which 
has four steps that illustrate the studies approache. In the first step, status 
report/mapping, data and information were collected to identify the causes 
of the complaints which is then used in step two, to make a situation analysis 
and to prioritize problem causes. In step three, improvement proposals have 
been developed by estimating cost losses, time losses and other losses 
occurring in the production. In the last step the results were evaluated and 
analyzed and finally proposals for improvements, were presented 

The results of the study indicate that the root problems of the complaints are 
many small factors. The factors depends on stress, disturbances, non-
updated workmethods, no clear 5S work were Sorting, Cleaning and 
Creating habits are missing, and no follow-up exists. This has resulted in an 
economic loss of about 9 percent per defect product, and a loss of production 
time of approximately 10 hours per month. Although measures have been 
taken, the basic problems has not disappeared, instead the problems is 
discovered internally before the product is delivered to the end customer. 
The result of the study is the foundations for the improvements proposals 
that are specifically made for the case company.   



  
 

  
iii 

Angervall & Seller  

Abstract 

Vindkraftsindustrin är en ständigt växande marknad och för att behålla 
konkurrenskraftighet och tillit till kunden är det viktigt att hantera 
reklamationer. Reklamationer påverkar både ekonomiska och tekniska 
aspekter. 

Studien har utförts på ett fallföretag med syfte att föreslå förbättringar i 
produktionsprocessen som resulterar till minskade reklamationer. Detta 
genom en utvecklad modell för att identifiera och lokalisera 
problemorsakerna. 

Genom att följa den specifika modellen framtagen för fallföretaget har ett 
resultat redovisats. Reklamationsorsakerna beror stress, störmoment, ej 
uppdaterad arbetssätt, inget tydligt 5S arbete integrerat i den dagliga 
verksamheten och avsaknad av uppföljning. Detta har lett till en ekonomisk 
förlust på ca 9 procent per produkt som reklameras och en förlust i 
produktionstid motsvarande ca 10 timmar per månad. Med antagande av 
kostnads- och tidsförluster samt andra slöserier som sker i produktionen, har 
förbättringsförslag tagits fram. 

 

 
Nyckelord: Reklamation, Lean production, paretodiagram, 
nulägesbeskrivning, nulägesanalys, förbättringsarbete, modellutveckling, 
slöserier, kvalitet, vindkraftsindustrin, spagettidiagram, produktion, 
produktionsprocess 
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1. Introduktion 

I första kapitlet beskrivs bakgrunden till studien och vad som ligger i grund 
till den. En problemformulering presenteras och syftet tas upp. Kapitlet 
avslutas med avgränsningar. 

 
1.1 Bakgrund 

Konkurrensen bland tillverkande företag blir allt hårdare, för att kunna 
upprätthålla den standard som kunden efterfrågar måste företagen hela tiden 
utveckla och förbättra sin produktion för en hållbar framtid. 
Vindkraftsindustrin och produkter riktade mot Off-Highway segmentet är 
inget undantag. Industrin utvecklas hela tiden, och produkterna måste 
tillverkas med hög kvalitet och hållbarhet (Nilsson & Bertling, 2007). 

Vindkraftsindustrin har växt oerhört inom det senaste decenniet, år 2015 
bestod mer än 3% av den globala elektriska energiförbrukningen av 
vindkraft. Samma år hade vindkraftsindustrin en årlig genomsnittlig tillväxt 
på 20% och en årlig omsättning på 50 miljarder USD. Vindkraftsindustrin 
måste fortsätta växa för att inverka på den globala uppvärmningen, som är 
den största utmaningen i dagens samhälle. För att vindkraften ska fortsätta 
växa krävs mer forskning om vindkraft och fysiken kring den (Barney, et al. 
2015). En defekt på produkter inom vindkraftsindustrin innebär stora 
summor av omarbete och underhåll, eftersom det är komponenter till stora 
och avancerade produkter som transporteras långa sträckor och har en hög 
installation och monteringskostnad (Naturvårdsverket, 2017). Idag består en 
tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser på inrikes transporter. 
Förbränning av fossila bränslen bidrar till försämrat klimat och ökad 
växthuseffekt (Naturvårdsverket, 2017).   

För att minska onödiga transporter och kunna bygga en hållbar framtid för 
företaget krävs produkter som lever upp till kundens förväntningar. Om 
dåliga produkter levereras till kund leder det till reklamationer och påverkar 
relationen samt tilliten till kunden. För att undvika reklamationer krävs det 
att företaget har en stabil process och god kommunikation genom hela 
organisationen (Dennis, 2016). Reklamationer måste sorteras och 
organiseras. Dels för att skapa en bild av vart problemet är, vilken 
avdelning, process eller delprocess som behövs undersökas och dels vilket 
problem som är mest kritiskt just nu, samt förhindra reklamationer, minska 
produktionskostnad och tillfredsställa kunder (Olhager, 2013). För att kunna 
förbättra sin process krävs att företaget hittar och eliminerar grundorsakerna 
till problem. Genom att använda sig av rätt metoder och verktyg för att 
minska variationer och skapa en stabil process och vinna mer 
marknadsandelar (Rother, 2013). Brister i produktionen är kostsamt för 
företaget ekonomiskt och ger missnöjda kunder som bidrar till dåligt rykte. 
Därför är det viktigt att jobba med ständiga förbättringar och arbeta för att 
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kunna leva upp till kundernas förväntningar, och helst överträffa dom 
(Bergman & Klefsjö, 2012). 

Produktionsprocessen är alltid specifik för ett företag. För att kunna förbättra 
och utveckla sin verksamhet är det viktigt att veta hur nuläget ser ut 
(Segerstedt, 2008). Därför läggs det mycket vikt i att kartlägga 
produktionsprocessen rätt. Information och mätningar som används i 
kartläggningen måste hanteras på rätt sätt genom att vara aktuell, relevant 
och i rätt tidsintervall. När processen är kartlagd ges en bild över hur de 
olika stationerna och arbetssätten påverkar varandra (Bjurström, 2016). Det 
ger en bra överblick hur det egentligen ligger till jämfört med det teoretiska. 
När processen visualiseras i en kartläggning blir det lättare att upptäcka när 
och vart felen uppstår. Visualisering ökar förståelsen för processen vilket 
leder till att förbättringar blir enklare att genomföra (Rother & Shook, 2004).  

 

Problem och problemformulering 

Kostnaderna för en reklamation kan bli höga för ett företag. Grundorsakerna 
till kostnaderna kan bottna i många faktorer; det kan vara arbetssätt, 
konstruktion, arbetsmiljön, kompetens, eller råvaror. Faktorerna som ligger 
till grund för problemet påverkar inte bara tekniska aspekter utan även 
ekonomiska. Med kundreklamationer tillkommer kostnader för extra 
administrativt arbete, transporter och extra arbetstimmar för att lokalisera 
felet samt återställa det (Cassidy & Kreitner, 2011). Det tar mycket av 
företagets kapacitet och arbetstid. På grund av att de ekonomiska 
kostnaderna är så spridda och stora är reklamationer ett stort och kritiskt 
område. Det krävs en noggrann analys av nuläget, för att få ner antalet 
reklamationer och öka i konkurrenskraft. Reklamationer är externa 
felkostnader som är svåra att beräkna, då företaget inte vet hur mycket tid 
som går åt till omarbete och slöserier (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Reklamationer är inte bara kostsamt, utan det skadar företagets rykte och 
tillförlitlighet. Företag idag måste värna om sitt rykte. Sociala medier får en 
allt större inverkan i vårt samhälle och gör oss mer influerade av andras 
åsikter, detta innebär att företag snabbt kan förlora sin tillit till kunder vid 
klagomål (Einwiller & Steilen, 2015). 

Vid återkommande reklamationer sjunker företagets tillit och även vid god 
kundservice samt åtgärder så uppstår de huvudsakliga problemet någonstans 
i produktionsprocessen. Det gäller för företaget att först lokalisera problemet 
och sedan komma på en hållbar lösning för att kunna eliminera problemen 
till reklamationerna (Segerstedt, 2008). De flesta företag jobbar idag med att 
ständigt förbättra och införa nya metoder och arbetssätt i deras produktion 
för att utvecklas. Men det är viktigt att veta hur metoder och arbetssätt 
används och varför. Det går inte tillämpa en metod som låter bra och har 
fungerat bra på ett annat företag och tro att det ska fungera, utan det gäller 
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att hitta rätt metod för just sitt egna företag och problem (Rother, 2013). 
Detta leder oss till vår problemformulering. 

Problemformulering 

Hur kan företaget förbättra sin produktionsprocess för att minska antalet 
kundreklamationer? 

Med produktionsprocess menas att arbetssätt, kompetens, metoder, rutiner 
och kvalitetskontroller kommer behandlas. Alla tekniska element som sker 
från resurser till färdig produkt är avgörande. 
 

1.2 Syfte 

Syftet är att utveckla en modell för att kunna identifiera och lokalisera 
problemorsaker till reklamationer. För att kunna föreslå förbättringar på 
produktionsprocessen som resulterar till minskade reklamationer. Förstå hur 
olika aspekter påverkar processen och sortera ut vad som är relevant för att 
se vad som behöver angripas. 

 

Teoretisk relevans 

Den teoretiska relevansen med studien är att utifrån både ett tekniskt och 
ekonomiskt perspektiv, identifiera problemorsaker för att reducera 
reklamationer genom att använda teoretisk kunskap.  

Praktisk relevans 

I studien ska problemorsaker till reklamationer identifieras och därefter 
utförande av förbättringsarbete undersökas på ett specifikt fallföretag. Den 
angelägna produktionsprocessen ska kartläggas och analyseras för att data 
skall mätas och samlas in. Det ska resultera i en praktisk relevans i form av 
förbättringsförslag för att minska reklamationer. 

 
 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad av att endast en produktionslinje undersöks på ett 
specifikt företag. Tiden och resurser avgränsar antalet tillämpningar och 
analyser som kan genomföras. Insamlad information och data avgränsas och 
sorteras för att kunna hitta en förbättring som minskar kundreklamationer. 
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2. Metodologi 

I följande kapitel beskrivs de olika vetenskapliga tillvägagångssätten som 
studien baseras på. Teori om det vetenskapliga synsätt, angreppssätt, 
metoder, studiens tillförlitlighet samt vilka vi har valt för att utföra studien 
med och varför. 

 
2.1 Vetenskapligt synsätt 

Det finns två vetenskapliga huvudinriktningar för hur ett problem kan 
behandlas, positivism och hermeneutik. Dem olika synsätten skiljer sig åt i 
teorin, men när ett problem skall angripas i verkligheten kan båda synsätten 
kombineras (Thuren, 1991). 

Positivism är en forskningsmetod från naturvetenskapen som baseras på 
verkliga fakta. Det finns två olika källor till fakta, det är genom iakttagelser 
och logik. Metoden ska alltså beskriva samband mellan olika mätbara 
faktum eller observationer i verkligheten. Traditionellt när det talas om 
positivism rensas all fakta som inte har en säker källa bort, endast den hårda 
fakta används för att kunna dra logiska slutsatser. Spekulationer och känslor 
tas inte till hänsyn. Det är en väldigt objektiv metod som behandlar fakta 
med avseende på termerna orsak och verkan (Hartman, 2001). Metoden 
påvisar att det som inte går att mäta kan omöjligt utforskas. Modernare 
forskare som använder sig av denna metoden är väl medvetna om problemen 
som kan uppstå med att hitta säker kunskap. Iakttagelser grundar sig i 
empiriska kunskapen som samlas in genom våra fem sinnen. Till skillnad 
från den logiska kunskapen kan sinnena svika en och fel kunskap samlas in 
(Patel & Davidsson, 2011). 

Hermeneutik skiljer sig åt positivism på så vis att de inte går att tro på 
mätetalens värde lika mycket. Metoder inom hermeneutik baserar sig på att 
kunna tolka teorin och frågan, få en egen uppfattning och förståelse för 
problemet. Därför är denna metoden mer subjektiv och frågor runt om 
problemet tas till hänsyn. I resultatet speglas forskarens egna tankar, känslor 
och kunskaper. Detta innebär en mer överblickande syn på forskningen som 
kan jämföras med andra teorier (Thuren, 1991). Problemet med detta synsätt 
är att känslor och upplevelser i teorin uppfattas med hjälp av sina egna 
erfarenheter och känslor vilket betyder att varje undersökning blir olika 
beroende på vem personen är som utför undersökningen. Detta eftersom 
förståelse bygger på våra egna värderingar och kunskaper (Hartman, 2001). 

Studiens val av synsätt är en kombination av både positivism och 
hermeneutik. Innan problemformuleringen färdigställdes för studien 
inleddes den med att se hur tillverkningsprocessen går till, vilket kan ses 
som ett hermeneutisksynsätt. Utifrån en egen framtagen modell har 
tillvägagångssättet för studien kartlagts. Modellen är skapad för att vem som 
helst ska kunna använda den och få fram samma resultat vilket resulterar i 
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ett tillvägagångssätt enligt positivism. All data och information som är 
insamlad och redovisad i tabellerna är verkliga fakta. När problemorsakerna 
identifierades prioriterades dem i stapeldiagram och paretodiagram, vilket är 
en positivism tillvägagångssätt. All redovisad information i dessa diagram är 
fakta med säker källa. Vid framtagandet av förbättringsförslagen och 
rekommendationerna för fallföretaget användes ett mer hermeneutiskt 
synsätt, detta då våra egna kunskaper och erfarenheter användes.  

 
2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

För att kunna dra slutsatserna från teorin som undersökts finns det tre olika 
sätt. Antingen induktion som bygger på empiri eller deduktion som bygger 
på logik. Dessa två sätt kan kombineras i en metod, abduktion (Patel & 
Davidsson, 2011). 

Induktiv metod utgår ifrån att kunna dra generella slutsatser från empiriska 
fakta. Slutsatserna kan aldrig riktigt bli hundraprocentiga i denna metoden 
eftersom de dras från empiriska fakta. Trots att empiriska fakta kan vara 
grundad genom stora insamlingar av data så är den grundad på observationer 
som inte nödvändigtvis behöver vara helt fullständiga. Därför är validitet 
och reliabilitet väldigt viktigt i denna metoden (Thuren, 1991). 

Deduktiv metod utgår ifrån logiska slutsatser som dras ifrån logiska 
sammanhang. Denna metoden stämmer inte alltid överens med verkligheten 
då den logiska slutsatsen inte alltid speglar verkligheten. Metoden kan stödja 
olika forskningar och den är en bra grund till att utföra olika experiment 
(Thuren, 1991). 

Abduktion är en blandning mellan induktion och deduktion. Första steget i 
abduktion kan ses som induktion, då utgås det ifrån ett specifikt fall för att 
formulera fram en tes. Andra steget är deduktivt, då testar forskaren tesen 
och utvecklar den för att bli mer generell. Abduktion anses vara det bästa 
angreppssättet, detta för att forskaren blir låst om studien enbart är induktiv 
eller deduktiv. Det finns en risk med abduktion att forskarens tidigare 
erfarenheter påverkar forskningen så att tesen blir formad på så sätt att den 
utesluter alternativa tolkningar. Det är därför viktigt att forskaren har en 
vidsyn i sin forskning (Patel & Davidsson, 2011).  

Valet av angreppssätt i denna studie är abduktion, alltså en kombination av 
induktion och deduktion. Studien börjar med att samla in empiriska fakta 
och data från företaget genom observationer och intervjuer, vilket är ett 
induktivt angreppssätt. Därefter används ett deduktivt angreppssätt, genom 
att utgå från valda teorier testas den på empiriska fakta som samlats in. 
Under studiens gång har slutsatser tillkommit och teorier har ändrats. Under 
studiens gång har ett brett synsätt använts. 
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2.3 Vetenskaplig forskningsmetod 

Enligt Åsberg (2000) finns det två sätt att kategorisera pedagogisk 
forskning, utifrån kvalitativ och kvantitativ forskning. Den kvantitativa 
metoden används vid undersökning av det som är mätbart och beskrivs med 
siffror, medans den kvalitativa metoden används vid sånt som kan beskrivas 
med ord (Eliasson 2013).  

Den kvalitativa forskningsmetoden är bra när en djupare förståelse vill nås 
inom ett specifikt område och inte generaliseras vidare utanför området. De 
vanligaste kvalitativa metoderna är observationer och intervjuer. Med 
observationer menas att en eller flera observatörer iakttar en miljö och 
antecknar vad som händer. Det är viktigt att dokumentera observationer för 
att vid senare tillfälle kunna gå tillbaka och se ursprungskällan. Vid en 
intervju ställer intervjuaren frågor om ämnet till den intervjuade (Eliasson 
2013).  

Kvantitativa metoden passar bra när generalisering vill göras inom valt 
område. Metoden innefattar ett flertal matematiska metoder för att kunna 
analysera siffror och uppgifter. Det är viktigt att förbereda innan 
undersökningen utförs för att få en bra struktur. Det är även viktigt att 
dokumentera allt material som samlas in för att kunna göra senare analys 
(Eliasson 2013).  

Val av forskningsmetod används både kvalitativa och kvantitativa 
forskningsmetoder. I början av studien användes kvalitativa metoder för att 
få bättre och djupare förståelse för ämnet och produktionen på fallföretaget. 
För att kunna nå ett resultat behövdes studien kompletteras med kvantitativa 
metoder. Detta eftersom att studien innehåller diagram och tabeller grundade 
på statistik från fallföretaget. Genom att kombinera dessa två metoder kunde 
analys och förbättringsförslag redovisas.  

 
2.4 Fallstudie 

Enligt Olsson & Sörensen (2011) är en fallstudie de metoder som används 
för att ingående undersöka ett särskilt typfall. Typfallen kan exempelvis vara 
individer eller andra enheter, hela undersökningar kan byggas på fallstudier 
(Rosengren & Arvidson, 2002). Beroende på forskningsområde används 
olika datainsamlingsmetoder och under hela händelseförloppet deltar eller 
följer forskaren. Genom fallstudierna kan en klarare inblick fås om områden 
och förhållanden som tidigare varit oklara (Olsson & Sörensen, 2011). 

 
2.5 Datainsamlingsmetod 

Med intervju som datainsamlingsmetod är syftet att få ta del av den 
intervjuades kunskap. En intervju innebär att frågor ställs oftast mellan två 
personer och utifrån ett frågeformulär (Patel & Davidsson, 2011). En 
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intervju består av tre olika typer av samtal, logiskt begripligt samtal, 
emotionellt personligt samtal och empiriskt samtal om vardagsvärlden. För 
en strukturerad intervju gäller att frågorna är väl formulerade och att 
frågorna ställs i samma ordning och med samma tydlighet så att olika 
intervjupersoner uppfattar frågorna på samma sätt. Detta för att minska 
intervjuarens inflytande på intervjun. Med en strukturerad intervju uppfattas 
frågorna mer lika medans med en ostrukturerad intervju tolkas frågorna 
olika och mer fritt utifrån den intervjuades egen erfarenhet och värderingar. 
Målet med en ostrukturerad intervju är att få mer intressanta och väsentliga 
svar (Olsson & Sörensen, 2011). 

Observation är den mest grundläggande metoden och kan genomföras 
genom direkt observation och indirekt observation (Rosengren & Arvidson, 
2002). Direkt observation är sådant som sker framför och omkring oss, 
forskaren iakttar och dokumenterar vad denne ser. Här räknas även med 
videoinspelningar av försökspersoner. Med inspelningar blir mätningen mer 
exakt då inspelningen kan ses flera gånger. När forskaren observerar genom 
att läsa av mätvärden och instrument som används, istället för att själv 
observera kallas det för indirekta observationer (Olsson & Sörensen, 2011). 

Med dokumentation menas information som är nedtecknat om ett visst 
ämne. Dokumenten kan vara tryckt, skrivna för hand eller på dator. Det 
finns många olika sorter av dokument, det kan vara statistik, register, 
personliga handlingar och litteratur (Olsson & Sörensen, 2011).   

Information från litteraturstudier som är hämtade från böcker och 
tidskrifter kallas sekundära källor. Som forskare är det viktigt att veta att 
informationen från sekundära källor inte alltid täcker hela ämnesområdet 
som undersöks (Björklund & Paulsson, 2012). 

Vid val av dataverifiering användes intervjuer, observationer, 
dokumentation och olika litteraturstudier. Studieområdet valdes ut av 
handledaren på fallföretaget innan projektets början vilket bidrog att fokus 
riktas åt rätt område från början. Observationer har utförts för att kunna 
kartlägga och få en tydlig överblick över produktionen samt stegen i 
delprocesserna. Observationer har även gjorts på operatörernas arbetssätt för 
att jämföra med dokumenterade arbetssätten med de verkliga. Intervjuer 
utfördes både strukturerade och ostrukturerade, de ostrukturerade 
intervjuerna ägde rum i produktionen med operatörerna för att få en större 
förståelse för våra observationer. De strukturerade intervjuerna gav oss en 
bättre förståelse för hur företaget fungerar i helhet och hur de olika 
avdelningarna samarbetar. Intervjuerna gjordes med Kvalitetsansvarig, 
Quality coordinator och Lean coordinator eftersom dessa personer var mest 
kvalificerade för de frågor som ställdes. Dokumentationen som 
tillhandahålls var tillverkningsinstruktioner, checklistor, 
packningsinstruktioner, numerisk datainformation. Relevant teori som 
samlats in för att kunna utföra studien har hämtats från litteraturstudier. 
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Denna data har givit en bredare kunskap för att kunna hitta 
förbättringsförslag för att minska reklamationer.  

 
2.6 Källor 

Källor är aspekter från det förflutna och ska ge en bild av det som ska 
studeras (Rosengren & Arvidson, 2002). För en trovärdig studie gäller att 
forskaren använder sig av noga utvalda och granskade källor (Bell, 2016). 

Källor kan delas upp i primära och sekundära källor. Primära källor är 
källor som forskaren får in under studiens gång, exempelvis mätning av 
variabler som är intressanta för studien. Sekundära källor är tolkningar av 
händelser som har tagit plats under studiens gång och är ofta baserade på en 
primärkälla (Bell, 2016). 

Källkritik är viktigt för att kunna ta ställning och bedöma resultaten från 
sina studier. Källor som används ska kunna stödja synpunkter från andra 
källor men också instrument som används för datainsamlingen utan att vara 
partisk. Forskaren måste kritiskt granska alla källor för att se om den är äkta 
och autentisk. Analys av källor görs för att se om en källa är äkta och 
autentisk (Bell, 2016). 

Vid val av källor har den primära data sammanställts från företaget genom 
observationer och intervjuer, se bilaga 1. Den sekundära data som 
tillhandahålls har noggrant granskats och ifrågasatts. Källorna som har valts 
har noggrant och kritiskt blivit granskade för att få en tillförlitlig studie, 
artiklarna som har använts i studien är hämtad från Linnéuniversitetets 
databas och enbart artiklar som är Peer Review är valda för ökad reliabilitet.  

 
2.7 Studiens tillförlitlighet  

Oavsett vilken metod som väljs för insamling av information i studien måste 
den alltid kritiskt granskas. Detta för att avgöra om informationen som fås 
fram är tillförlitlig och riktig (Bell, 2016). 

Validitet är enligt Rosengren och Arvidson (2013) att faktiskt mäta det vi 
avser att mäta. När en utvald variabel ska mätas vill forskaren ha resultat på 
det som är avsett från början. När ett mätinstrument valts ut kan ibland det 
ursprungliga som skulle mätas tappas och fel saker mäts. Därför är det 
viktigt att veta om mätinstrumenten verkligen mäter rätt, alltså om data är 
valid. 

Reliabilitet är tillförlitligheten på de valda mätinstrumenten. När mätningen 
utförs kan många felorsaker inträffa som ger missvisande resultat och därför 
är det viktigt att forskaren är mycket noggrann i mätprocessen och upprepa 
datainsamlingen för att se om det ger samma resultat (Rosengren & 
Arvidson, 2010). Om forskaren kan lita på att samma undersökning kan 
utföras flertal gånger och få samma resultat, desto högre reliabilitet har 
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undersökningen. Utifrån hur mätningar och hur noggrant de behandlas 
bestäms reliabiliteten, och detta oavsett hur studien har genomförts 
(Eliasson, 2013).  

Valet av insamlad information i studien har gjorts genom intervju av flera 
personer på flera avdelningar samt egna observationer ger studien en hög 
grad av reliabilitet. Validiteten är hög eftersom studien är avgränsad på en 
specifik lina inom företaget. Genom avgränsningarna har vi kunnat fokusera 
på rätt saker och kunnat planera våra mätningar för en studie med hög 
validitet. Den sekundärdata som samlats in har ifrågasatts och jämförts med 
den primära data vilket ökar både reliabiliteten och validiteten. För en ökad 
reliabilitet har en modell framtagits så att den kan utföras av vem som helst 
och få samma resultat. I slutet av studien har en självkritik utförts att se vad 
som kunnat göras annorlunda för att uppnå ett bättre resultat i studien samt 
för att ökad validitet. 

 
2.8 Sammanfattning av metodologi 

Den metodologi som använts i studien har sammanfattats, se Figur 1 
(Metodologi sammanfattning).  

 

Figur 1. Metodologi sammanfattning.  
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3. Teori 

I detta kapitel beskrivs vilka olika metoder och verktyg som använts i 
studien. Teorin används för att jämföra med den insamlade data och 
information från fallföretaget och är utvald därefter. 

 
3.1 Nulägesbeskrivning 

För att kunna beskriva nuläget av en tillverkningsprocess behövs en 
kartläggning om situationen och omkring den. Kartläggning är en metod 
som används för att lättare kunna se produktens eller processens värdeflöde. 
Värdeflöde är alla aktiviteter i en process som skapar mervärde till 
produkten. Genom kartläggning tydliggörs alla olika steg i en process vilket 
ger en illustrerande bild över hur flödet rör sig. Metoden hjälper även till att 
identifiera slöserier och orsaker till dem. Den illustrerande bilden över 
kartläggningen gör det lättare att förmedla information till alla i företaget 
(Dennis, 2016). Bilden beskriver nuläget som kan hjälpa till att sätta fokus 
på en framtida vision. Innan kartläggningen börjar bör en snabb vandring 
från dörr till dörr utföras för att få en bild över hela flödet. Första 
kartläggningen ska inte vara för detaljerad utan ge en översiktlig bild på de 
olika processerna och flödet. När första kartläggningen är gjord kan nästa 
göras, denna kartläggning kan göras mer detaljerad och kan utföras på en 
enskild delprocess eller flöden. Det viktigaste vid kartläggningen är att alla 
kan läsa kartan och förstå hur informationen och materialet går igenom 
processen. Det finns två olika flöden som kan kartläggas, informationsflödet 
och materialflödet (Rother & Shook, 2004). 

Process är enligt Bergman & Klefsjö (2014) ett nätverk av aktiviteter som 
upprepas och är sammanhängande, vars syfte är att skapa värde åt en kund. 
Processen har en början och ett slut, och består av flera aktiviteter som 
bearbetar och förädlar resurser för att ge ett värdeskapande resultat.   

Produktions tillverkning är den process där råvaror, arbetskraft och kapital 
blir till produkter och tjänster. En produktions tillverkning kan se ut på 
många olika sätt och kan producera olika saker, allt från konsumtionsvaror 
till musikproduktion (Bellgran & Säfsten, 2012).   

Ett tillverkningssystem kräver en helhetssyn, ett holistiskt perspektiv, vilket 
innebär att systemet ska utformas med hänsyn till dess tekniska och fysiska 
delar, människan i systemet samt organisationen i arbetet. 
Tillverkningssystemet är en produktions alla olika element och bygger på 
relationen mellan dem. Tillverkningssystemets utformning och planering 
ligger i grund för produktionsprocess och layout. Det går även att beskriva 
tillverkningssystemet som transformation av input och output. För att 
transformationen ska vara möjlig krävs organisation och samspel mellan 
teknik, människor, energi och information (Bellgran & Säfsten, 2012). Målet 
med tillverkningssystemets utformning och planering är att få högt 
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kapacitetsutnyttjande, korta ledtider och hög flexibilitet. Högt 
kapacitetsutnyttjande kan uppnås genom att anpassa kapaciteten till 
efterfrågan (Olhager 2013).  

Tillverkningsprocess kan definieras som processer som är i kontakt med 
någon form av produktion som levererar till extern kunden. Alltså ansvarar 
för transformationen av resurser till produkter (Bellgran & Säfsten, 2012). 
Genom att styra sina processer organiseras produktionen. Processerna kan 
delas in i två olika huvudgrupper, kärnprocesser och stödprocesser. 
Kärnprocesserna stödjer organisationens syfte och affärsidé och ska 
producera det som efterfrågas av kunden. Stödprocesser är till för att stödja 
kärnprocesserna och deras syfte är att ge värde åt den interna kunden. 
Exempel på stödprocesser är underhåll och ledning (Aganovic & Jonsson, 
2001). 

Flödet i ett produktionssystem beskriver förflyttningen av något i 
verksamheten. Flödet gäller huvudsakligen material, information och 
människor. Det är viktigt att förflyttningen sker på rätt sätt, når rätt plats och 
är i rätt tid. Förflyttning av material inom produktionssystemet kallas 
produktionslogistik. Informationslogistik hanterar flödet av information. 
Flödet av människor är kopplat till både material- och informationsflödet, då 
människan kan förflytta både material och information. Beroende på hur 
företagets organisation är uppbyggd, till exempel om den är centraliserad 
eller decentraliserad, utformar hur flödet i produktionssystemet ser ur. Det är 
sällan flödena är kontinuerliga genom ett produktionssystem. Avbrott mellan 
de olika avdelningarna och delprocesserna är vanligt. Detta för att minska 
risken att störningar i delprocesser ska spridas vidare till hela flödet 
(Aganovic & Jonsson, 2001).  

Informationsflödet beskriver hur flödet av information rör sig och hur det 
styr produktionen samt materialförsörjningen. Informationsflödet ska 
beskriva för varje process vad som skall göras och vad nästa steg är. 
Viktigaste i ett informationsflöde är att hitta en enkel lösning på att överföra 
information om det verkliga behovet för att kunna styra materialflödet. En 
annan väsentlig sak att tänka på när informationsflödet utformas är hur ny 
information snabbt och enkelt ska nå ut till alla i organisationen. 
Informationen bör vara enkel och väl arbetad så alla i organisationen kan 
förstå den och så det inte uppstår några misstolkningar. Informationsflödet 
sammankopplar de olika processerna i ett företag och ska stödja alla andra 
flöden (Petersson, et al. 2009).  

Materialflödet beskriver hur materialet rör sig i produktionen. Vid 
utformning av ett materialflöde ska förflyttningarna vara så få och korta som 
möjligt. Genom enkla och raka vägar minska transporter och onödiga 
förflyttningar, materialet ska finnas nära bruknings platsen och 
materialtillförselvägarna skall vara korta (Petersson, et al. 2009). För att 
beskriva materialflöden mer detaljerat kan en materialflödesanalys göras, då 
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beskrivs materialflödet men tar till hänsyn med tid, lager och takt (Olhager, 
2013).  

 
3.2 Lean Produktion  

Lean Produktion är något alla företag kan tillämpa och ett förhållningssätt 
som kan ge ett företag många möjligheter till att öka sin lönsamhet och 
konkurrenskraft. Lean är ett sätt att skapa och förändra arbetskultur, 
värderingar, principer, metoder, ledarskap, medarbetarskap etcetera. Det är 
ett tillvägagångssätt som följer företaget hela vägen till en vision om att 
eliminera alla slöserier. Lean ger hela organisationen en ökad förståelse för 
vilka möjligheter företaget har och en överblick över hur nuläget ser ut. Det 
går inte att implementera en metod och tro att verksamheten ska bli av med 
alla slöserier och kalla det Lean (Petersson, etal. 2009). 

Kraven på produkten och produktionen blir allt högre, då kundens krav blir 
hårdare och ställs på en högre grad. Detta leder till högre krav på 
produktionens flexibilitet och produktivitet. Lean syftar till att öka detta och 
att på ett långsiktigt sätt effektivisera resursanvändning, detta genom att 
fokusera på rätt saker och kunna eliminera slöserier, samt få medarbetarnas 
engagemang till en bättre verksamhet. Leans förhållningssätt kan påverka 
parametrar som kvalitet, kostnad, flexibilitet, leveranstider och 
leveranssäkerhet. Som i sin tur ger medarbetare mindre stress och 
frustration, ökad kompetens, bättre samarbete och kommunikation samt 
säkrare anställning. Lean för samman alla element i ett företag så de arbetar 
ihop mot samma mål (Petersson, et al. 2009). 

Daglig styrning är en erkänd metod som används på många företag. 
Styrningen eller mötet hålls oftast framför en tavla/whiteboard där 
genomgång av företagets data och status kontroll presenteras. Mötet ska vara 
kort och helst inte längre än 10–15 minuter. Här tas frågor upp som;  

• Hur går det just nu? 

• Vad hände igår?  

• Hur löser vi de situationer som uppstått?  

Alla tavlor ser olika ut, tavlorna visar information som nyckeltal, agenda, 
förbättringsarbete, problem etcetera. Det är viktigt att alla i personalen är 
med och att alla förstår tavlan. De visuella tavlorna bidrar till ett mer kreativt 
tänkande hos personalen. Fördelen med daglig styrning är att de skapar 
kultur i företaget, det skapar bättre kommunikation, problem upptäcks och 
kan lösas snabbare (Bjurström, 2016). 

Jidoka är ett koncept ur Lean som utvecklades i Japan av Sakichi Toyoda i 
början av 1900-talet. Konceptet går ut på att skapa stabilitet i processerna 
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genom de två principerna, inbyggd kvalitet (Poka Yoke) och stoppa vid fel 
(Andon). Genom att bygga in kvalitet i processen så det blir rätt från början. 
För att kvalitetssäkra en process är det viktigt att personalen har rätt 
kompetens och att arbetssätten är fastlagda och väl inlärda. All personal ska 
vara medvetna om deras internkund, alltså att nästa steg i processen är deras 
slutkund. På så sätt om fel upptäcks blir kvalitets återkopplingen enklare och 
snabbare. Poka Yoke är ett begrepp som innebär att det ska vara omöjligt att 
göra fel. Det är alltså lösningar på arbetssätt som görs för att personalen inte 
ska kunna göra fel vid till exempel montering (Petersson, et al. 2009).  

Den andra principen är Andon, som avbryter produktionen när fel uppstår. 
Andon innebär ett system som indikerar när ett problem inom en process 
eller kvalitet uppstår. Problemet aviserar alla aktiviteter som rör 
problemområdet bland annat till ledningen och underhåll. Systemet går ut på 
att en ljussignal visar vart i produktionen som ett problem har uppstått, och 
detta kan ske antingen automatiskt eller manuellt. Manuellt system fungerar 
det genom att personal trycker på en knapp eller drar i ett snöre då de 
upptäcker fel (Bergman & Klefsjö 2012). Vid manuellt arbete kan det vara 
svårare att implementera systemet eftersom företagskulturen ofta inte 
förespråkar till att hitta fel i produktionen. Därför är det viktigt att 
uppmuntra personal då processen stoppas. Då produktionen stoppas vid fel 
kan grundorsaken till felet lättare hittas för att kunna undersökas och 
åtgärdas på en gång. Det krävs att organisationen har resurser till att kunna 
åtgärda ett problem när det sker så produktionen inte blir stillastående för 
länge. Systemet gör att inga defekta produkter släpps igenom produktionen 
och på så sätt säkras kvaliteten (Petersson, et al. 2009).  

Begreppet 5S kommer från Japan och står för Sortera, Strukturera, Städa, 
Standardisera och Skapa vana. Det handlar om att ha ordning och reda på sin 
arbetsplats och på sitt arbetssätt för att skapa förutsättningarna för en 
produktion utan slöserier (Olhager, 2013).  

• Sortera innebär att allt onödigt ska tas bort från arbetsplatsen och 
från arbetssätten, på så sätt utnyttjas tid och utrymme mer effektivt. 

• Strukturera handlar om att alla saker ska ha sin avsedda plats och det 
gör det lätt och snabbt att hitta. 

• Städa innebär att arbetsytor ska hållas rena och att rutiner skapas för 
att hålla arbetsplatsen ren. Operatören städar sin utrustning och plats 
samt ser om eventuellt underhåll kommer behövas.  

• Standardisera syftar till att skapa en bra arbetsplats genom ordning 
och reda i hela organisationen. Genom markeringar med färg eller 
standardiserade märkningar gör det tydligt att kunna se avvikelser 
och det underlättar förståelsen för produktionen. 
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• Skapa vana tyder på att hela tiden fortsätta förbättra standarder och 
underhåll. Genom att lyfta goda vanor för att skapa en kultur där 
personal frivilligt förbättrar produktionen (Bergman & Klefsjö 
2012). 

Demings 94/6-regel betyder att alltid ha ett systemtänk när det uppstår 
brister i produktionen eller på produkterna. Regeln betyder att 94 procent av 
alla problem som uppstår kommer från systemet medans dem andra 6 
procent kommer från individen. Detta innebär att när fel uppstår och 
grundorsaken ska identifieras ska systemet undersökas och inte den 
mänskliga faktorn. Felorsaker i systemet behövs undersökas grundligare och 
frågorna nedan bör ställas.  

• Var personen tränad för uppgiften? 

• Fanns rätt förutsättningar för att klara uppgiften? 

• Fanns det tid och resurser för att kunna göra rätt?  

Denna regel gör det lättare att leda och diskutera vad problemen är och 
varför det uppstått med personalen, detta eftersom felet ligger i systemet och 
inte på någon individ. Det gör personalen mer frivillig till att komma med 
förbättringar och lösningar (Bjurström, 2016).  

Standardiserat arbete går ut på att skapa standardiserade arbetssätt så att all 
personal följer samma rutiner. Med standardisering menas att skapa 
enhetlighet. Detta leder till högre kvalitetsnivåer och en jämnare 
produktionstakt. Kvalitetsäkerheten ökar och det blir lättare att utföra 
förbättringsarbete (Dennis, 2016).  

Variation har en stor påverkan på företagets lönsamhet. Eliminering av 
variation har en centrerad bild i Lean produktion. Variationer kan bero på 
många saker men delas upp i tre olika huvudsakliga kategorier. Variationer i 
efterfrågan, variationer i flödet samt variationer i processen. Variation i 
processen innebär de störmoment som finns eller som kan uppstå vid 
processen. När det finns stora variationer i cykeltidsanalyser tyder det ofta 
på att det finns faktorer som stör arbetet. Till exempel om samma steg i en 
process har cykeltid på 9 minuter men varierar allt från 5 minuter till 18 
minuter. Faktorer som stör kan vara materialhantering, telefonsamtal, 
mailhantering eller kollegan som “bara tittat förbi”. En lösning på dessa 
variationer kan vara att dela upp arbetsuppgifterna. Till exempel om enbart 
en i personalen tar hand om telefon och mail så att resterande personal kan 
arbeta i lugn och ro. Trots att varierade arbetsuppgifter är positivt för både 
motivation och hälsa, får det inte styra över processens överlevnad 
(Bjurström, 2016).  
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Muda som betyder slöserier på japanska är viktigt att förstå och identifiera 
för att kunna eliminera. Slöserier är aktiviteter som inte skapar värde till 
slutprodukten och bidrar till minskad flödeseffektivitet. Slöserier brukar 
identifieras i olika typer och definitioner (Olhager, 2013); 

• Överproduktion, syftar på alla produkter som tillverkas innan de 
efterfrågas. Producera för mycket produkter för tidigt leder till 
slöseri. Detta är en av de viktigaste typerna av slöseri som leder till 
flera andra slöserier.  

• Väntan, kan uppkomma i flera olika former, alltifrån operatörer till 
maskiner och verktyg eller materialinformation som inte finns 
tillgängligt.  

• Onödiga transporter, alla transporter i ett företag är icke 
värdeskapande och därför strävas det efter att ha så få transporter 
som möjligt.  

• Inkorrekta processer, syftar på att så fort en process inte uppfyller 
ställda krav skapas slöserier som genast måste åtgärdas.  

• Onödiga lager, produkter och material som ligger på lager skapar 
inget värde, därför bör lager minimeras men det är fortfarande 
nödvändigt för att kunna möta behov.  

• Defekter, innebär omarbete och kan leda till att flera kontroller 
behövs vilket är ett slöseri i form av tid och omarbetning.  

• Outnyttjad kreativitet hos medarbetarna, syftar till att inte ta tillvara 
på medarbetarnas kompetens och erfarenhet. Genom att inte lyssna 
eller engagera medarbetare kan förbättringsförslag och kompetens gå 
i förlust (Bergman & Klefsjö 2012). 

 
3.3 Kvalitet  

Kvalitet enligt Olhager (2013) kan definieras som “kvalitet är det kunden 
vill ha och är villig att betala för”. Kvalitet gäller för både produkter och 
produktion, som ska uppfylla konsumenternas förväntningar och krav. 
Utifrån givna kvalitetsdimensioner för varje produkt som ger riktning, vet 
produktionen hur de ska arbeta. Kvalitet har stor påverkan på kostnader och 
kapital. Bra kvalitet leder till bra försäljning medans dålig kvalitet som leder 
till kassationer eller omarbete som kan ge höga kostnader. Bra kvalitet 
kommer inte från tester och inspektioner, kvalitet kommer från att produkten 
produceras rätt från början. För att uppnå detta krävs ett stabilt 
produktionssystem och tillverkningsprocesser samt en ständig strävan av att 
förbättra och reducera variationer. Kvalitetsutvecklingen av en produkt ska 
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vara med så tidigt som möjligt, helst redan från uppstart för att minimera 
kostnader (Olhager, 2013). 

Kvalitetsstyrning innebär att tillverkningsprocessen kontrolleras och styrs. 
Kvalitetsstyrning av processer börjar med analys av tillverkningsprocessen, 
alla delprocesser och maskiner. Första steget är att identifiera de kritiska 
delprocesserna som behöver kvalitetskontroll och därefter ska det 
bestämmas vilken typ av kontroll som behöver användas, mätning eller test. 
Till största del används kvalitetskontroll i tillverkningsprocesserna men det 
kan också vara nödvändig att använda för att kontrollera produktkvaliteten. 
För kvalitetskontroll av produkterna talas det främst om acceptanskontroll, 
som säkerställer om en produkt eller parti av en produkt har god kvalitet. På 
ett företag kan kvalitetskontrollen på produkter utföras vid tre olika 
tillfällen, vid ankomst, under tillverkningen och vid slutkontrollen. Vid 
ankomst kontrolleras kvaliteten på varorna från leverantören. Kontroll under 
tillverkningen genomförs för att säkra att kvaliteten håller sig bra genom 
hela produktionsförloppet. Slutkontroll genomförs när produkten är färdig, 
syftet här är att säkerställa att produkten uppfyller kvalitetskraven och om 
den inte gör det, se till att den kasseras eller omarbetas (Olhager, 2013).  

Ett paretodiagram visar vilka problem som har störst påverkan på 
processen. För att veta vart fokus och resurser ska placeras är paretodiagram 
ett bra sätt som tydligt illustrerar vart i produktionen det uppstår mest 
problem. För att göra ett paretodiagram krävs det att fakta som används är 
noggrant granskad och stämmer överens med verkligheten. Huvudsyftet är 
att hitta det kroniska problemet och få en överblick i vilka problem som har 
störst påverkan i systemet (Bjurström, 2016).  

Pick by light system är ett plocksystem med LED lampor som är placerade 
under materiallådor. Lampan lyser vid de komponenter som ska plockas och 
en display visar antal komponenter som ska plockas. Efter att 
komponenterna är plockade kan lampan slockna automatiskt eller så finns 
det en knapp att trycka på beroende på system. Därefter tänds en ny lampa 
vid nästa komponent som ska plockas, och så fortsätter det. Fördelarna med 
pick by light system är att processen blir snabbare, bidrar till färre fel och 
kostnadsbesparingar (Baechler et al, 2016). 
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4. Modellutveckling 
 
4.2 Allmän modellutveckling 

För att kunna besvara projektets problemformulering och syfte har en modell 
tagits fram, se figur 2. Befintliga kunskaper inom kvalitet, reklamation, Lean 
och utvecklingsarbete ligger i grunden för modellutvecklingen. Beroende på 
problem och syfte utvecklas modellen. De fem olika stegen i figuren 
illustrerar tillvägagångssättet för att utföra arbetet. Modellen är framtagen så 
att den kan tillämpas på alla typer av tillverkande processer. 

 

Figur 2. Allmän modellutveckling. 

Nulägesbeskrivning; för att få förståelse för hur nuläget ser ut och för att få 
en bra utgångspunkt görs en kartläggning av processen. Både materialflödet 
och informationsflödet kartläggs för att få en tydlig överblick för hela 
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processen. All data och information om processen och problemområdet 
samlas in och dokumenteras. När all data och information har samlats kan 
det verkliga problemet identifieras och syftet med att utföra modellen på 
problemet skapas. Allt fokus kan då riktas åt ett och samma håll samtidigt 
som personalen motiveras. 

Nulägesanalys; i detta steg analyseras all insamlad data och information 
med aspekter som muda, variation, 5S etcetera i åtanke. Denna analys 
identifierar orsakerna till brister och förluster. Alla orsaker sammanställs i 
ett paretodiagram för att avgöra vilken orsak som är mest kritisk och har 
störst ekonomisk påverkan. Till sist måste påverkan av bristerna och 
förlusterna analyseras med avseende på syftet med modellen.  

Förslag på förbättringar; syftet är att genom en sammanställning av 
resultatet på nulägesanalysen utveckla förbättringsförslag som skall leda till 
att förluster och brister i produktionen minskas. Det förbättringsförslag som 
tas fram ska presenteras för hela organisationen. Presentationen ska 
presenteras på ett pedagogiskt sätt som gör att alla i organisationen förstår 
vikten av förbättringen. Det är viktigt att utföra en förbättring i taget för att 
kunna se tydliga resultat, den förbättring som har störst påverkan på 
problemområdet bör utföras först. 

Tillämpa; för att testa om förbättringsförslaget uppnår syftet tillämpas det 
på experiment. Resultatet av experimentet avgör om förbättringsförslaget 
ska generaliseras och testas på flera ställen i produktionen eller om 
förbättringsförslaget måste förbättras och utvecklas. 

Utvärdera; genom att mäta, följa upp, generalisera och analysera 
förbättringsförslaget kan resultatet utvärderas för att se om det uppnådde det 
förväntade resultatet och syftet. Det är viktigt att alltid följa upp även om 
experimentet är litet. Om resultatet inte uppnått förväntat resultat, utvärdera 
och analysera vad som har avvikit, därefter börja om. Detta med hjälp av 
PDCA-cykeln som underlättar implementering och utvärdering av 
förbättringar. Om tillämpningen eller experiment gav ett lyckas resultat skall 
förbättringen generaliseras. 

 
4.2 Modellutveckling för fallföretaget 

Modellen i figur 3 är framtagen för att kunna besvara studiens 
problemformulering och illustrerar vårt tillvägagångssätt. Modellen riktar 
sig åt det specifika fallföretaget. 
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Figur 3. Modellutveckling för fallföretag 

Nulägesbeskrivning; även här är det viktigt att förstå nuläget för att ha en 
utgångspunkt och för att kunna upptäcka när något avviker. Kartläggningen 
utförs på den specifika linan och dess materialflöde. All data och 
information dokumenteras. Syftet är att reducera reklamationer. Eftersom 
problemet angår reklamationer är det även av intresse att samla gamla data 
för att kunna sammanställa problemområdet.  

Nulägesanalys; analysera all insamlad data och information. Med hjälp av 
figur 3 i föregående steg ska de olika reklamationerna och orsakerna till 
dessa identifieras. Orsakerna ska analyseras med teori som är relevant. 
Sedan sammanställs alla orsaker till reklamationer i ett paretodiagram för att 
få fram det mest kritiska problemet.  

Förslag på förbättringar; redovisa sammanställningen av resultatet av 
nulägesanalysen för att kunna ta fram förbättringsförslag för att minska 
reklamationer. Analysera de olika förbättringsförslagen för att välja det bästa 
alternativet. Förbättringen bör vara på den mest kritiska orsaken till 
reklamationerna.  

Utvärdera; utvärdera det valda förbättringsförslaget. Vilken nytta får 
företaget i att investera eller utföra förbättringen, både ur ett ekonomiskt och 
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tekniskt perspektiv. I utvärderingen ska det även förklaras hur förbättringen 
skall implementeras. Allt detta ska redovisas för företaget på ett tydligt och 
pedagogiskt sätt. Förslag på förbättringsförslag för att fortsätta med 
förbättringar kommer att ges. 
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5. Empiri 

I detta kapitel redovisas all insamlad data och information samt egna 
noteringar som har samlats in från fallföretaget. Det börjar med en kort 
beskrivning om fallföretaget. Informationen som har samlats in har vi fått in 
genom egna observationer, intervjuer samt mailkontakt. 

 
5.1 Företagsbeskrivning 

Ymer Technology AB är ett privatägt företag som tillverkar kylsystem till 
produkter inom OFF Highway och inom vindkraftverk. Företaget 
etablerades 2005, och har sedan dess snabbt vuxit. År 2016 hade dem en 
omsättning på 500 miljoner svenska kronor och har idag anläggningar i 
Sverige, Danmark, Frankrike, USA och Kina. Huvudkontoret ligger i 
Danmark och dem har produktionsanläggningar i Sverige och Kina. Studien 
kommer att utföras på produktionen i Ljungby som startade 2016. Ymer 
producerar kylsystem med skräddarsydda applikationsmöjligheter. Deras 
produkter kan kundanpassas och har väldigt avancerad och komplex teknik. 
Kunden har väldigt stor betydelse och står i centrum under hela processen. 
Inom Off Highway avdelningen tillverkas även kompletta kylsystem för 
motorer som kan användas till lantbruksmaskiner, gaffeltruckar, 
kompressorer, kraftaggregat, specialfordon etcetera. I systemet ingår 
fästram, pumpar, ventiler, rörledningar och andra tillbehör beroende på 
kundens behov. Deras produkter till vindkraftverk är designade för att kunna 
komplettera ett helt kylvattensystem med pumpar, ventiler, rörledningar och 
andra tillbehör som även här beror på kundens önskemål. Företaget satsar 
mycket på innovation och kvalitet, Life time management är en hörnsten i 
deras verksamhet (Ymer Technology, 2017). 

 
5.2 Datainsamling  
 
5.2.1 Nulägesbeskrivning  

Informationen i detta avsnitt har samlats in genom observationer och 
intervjuer. Strukturerade intervjuer gjordes tillsammans med personal från 
kvalitet och Lean coordinator se bilaga 1. Ostrukturerade intervjuer gjordes 
samtidigt som observationerna med montörer från pumplina tre. 

Processen som har kartlagts är Lina 3 på pumpavdelningen. 
Pumpavdelningen består av tre olika linor som är uppbyggda på liknande 
sätt men producerar olika varianter av pumpar. Produktionen startades upp i 
april 2016. Linan som kartlagts är ungefär tjugo meter lång, det finns fem 
olika delprocesser där produkten transporteras och monteras ihop, se figur 4 
(Företagets layout). Sista delprocessen är en kontroll där produkten 
kontrolleras med hjälp av checklistor. En och samma montör följer med 
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produkten längs hela processen och färdigställer alla delprocesser förutom 
kontrollen och emballeringen. Vid kontrollen finns en annan operatör som är 
upplärd för att enbart arbeta med sista delprocessen. När produkten är 
godkänt paketeras den av samma operatör som kontrollerar. Pumpen 
förflyttas sedan till en lastpall som säkras och sluts. Samma operatör 
förflyttar sedan lastpallen till ett lagerutrymme där alla produkter i samma 
order samlas tills hela ordern är klar, för att skickas iväg till kunden. Flera 
operatörer kan arbeta samtidigt på linan men med var sin produkt, alla på 
olika delprocesser för att det ska bli ett kontinuerligt flöde. Produkten 
transporteras mellan de olika delprocesserna med hjälp av ett bord på hjul. 
På så sätt blir det inga tunga moment i processen. Mellan de första två 
delprocesserna finns två monteringsbord (Manifold assembly), se figur 4 
(Företagets layout). Där monteras två olika block ihop som används senare i 
delprocesserna. Vid dessa monteringsbord står en operatör på vardera bord 
och monterar blocken. Det första blocket monteras vid första delprocessen 
och det andra vid andra delprocessen. Vid normal orderingång arbetar fyra 
till fem operatörer på hela linan. Två vid monterings borden, två som arbetar 
på linan och en som kontrollerar och förpackar slutprodukten. Totalt finns 
det åtta operatörer som jobbar på avdelningen. 

Figur 4. Företagets layout. 
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Figur 5. Noterad tillverkningsprocess 

Figur 4 (Företagets layout) är den layout som har givits av företaget och den 
layout som sitter ute på en whiteboard ute i produktionen. Figur 5 (Noterad 
tillverkningsprocess) visar tillverkningsprocessen som noterades under 
observationer. Pump assembly bordet som finns med i företagets layout är 
inte med i tillverkningsprocessen utan operatörerna använder det bara som 
avlastningsbord, för verktyg. Delprocess 5, kontrollen saknas i figur 4 
(Företagets layout). 

Vid stressiga situationer som kan bero på materialbrist eller på att en stor 
order måste prioriteras går operatörerna ifrån standarder som gör att flödet 
inte flyter på lika bra. Till exempel att en operatör producerar flera produkter 
på delprocess ett och två för att sedan gå vidare till steg tre. Detta bidrar till 
väntan och att mycket utrymme tas upp. En vanlig arbetsvecka tillverkas 
ungefär 50–80 stycken pumpar, vid högtryck och full personalstyrka kan 
140 stycken pumpar tillverkas i veckan. Varje pump tar ungefär en timme att 
montera och paketera, varje dag produceras i genomsnitt 16 stycken pumpar. 
Varje order, både på pumpar och blocken som monteras har en egen takttid 
som kan variera. Takttiden är satt beroende på hur stor orderingången är och 
hur mycket material som finns hemma.  

Materialet som används vid monteringen finns tillgängligt vid varje 
delprocess. När material av en viss artikel tar slut, läggs lådan med 
artikelnumret på en separat plats och en låda bakom rullar fram på ett band 
med nytt material. Varje artikel har två lådor med material. Några gånger per 
dag kontrolleras vilka lådor som är tomma och fylls på av personal på 
truckavdelningen. Behövs något material akut hämtar operatörerna det 
själva. Material till blocken hämtas alltid av montören själv, för att enkelt 
kunna batcha (räkna ihop och hämta så många artiklar som behövs) o-ringar, 
och stammen till ventilen, på så sätt kan det noteras om något saknas när 
blocket är färdigmonterat. Andra artiklar som inte är lika kritiska batchas 
inte utan finns tillgängliga på arbetsbänken. Allt material som operatörerna 
ska fylla på finns i närheten av produktionsprocessen.  
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Nedan beskrivs varje delprocess för montering av block 1 samt montering av 
pump mer detaljerat. Denna information har samlats in genom observationer 
och ostrukturerade intervjuer med operatörer, samt dokumenterade 
arbetsbeskrivningar och checklistor.  

 

Montering av Block 1 

Förberedelse: Operatören skriver ut ordern och hämtar sedan allt material 
som behövs. Viktigt att räkna o-ringar och stammen. 

• Steg 1: Kolla så alla stammarna passar på lilla blocket, om inte så 
måste de slipas. O-ring sätts på stammarna. 

• Steg 2: Ta fram så många block som behövs och sätt smörjmedlet 
molykote i skruvhålen. Vaselin sätts på stammen och sedan sätts 
stammen i blocket, kontrollera så den går att skruva. 

• Steg 3: Fäst stammen med en bricka och skruva fast med tryck 
dragare, kyssa alla åtdragna skruvar.  

• Steg 4: Vänd på blocken och sätt fast o-ring med vaselin.  

• Steg 5: Sätt på ventilkulans tätningsring, därefter sätts ventilkula ner. 
Kontrollera så att kulan kan glida och öppna ventilen.  

• Steg 6: Låsplatta på stammen, fäst med bricka och skruv, därefter 
kontrollera med tryck och kryssa. Viktigt att ventilen är öppen, 
markera att ventilen är öppen.  

• Steg 7: Sätt fast lilla blocket och fyll skruvhålen med molykote. 
Hämta ett stort block och sätt fast tätningsring med vaselin. Stora 
blocket sätts fast på lilla blocket med tryck dragare och kryss.  

• Steg 8: Sätt på trycksensor med vaselin, använd tryck dragare och 
sätt kryss. 

• Steg 9: Kolla fjädringen så att den monteras på rätt håll. O-ring med 
vaselin sätts på. Sedan skruvas block fast med tryck drag och kryss. 
Kolla så fjädringen funkar. 

• Steg 10: Tätningsmedlet, Loctite sätts i hålen och grenrör skruvas på. 
Vaselin och stor o-ring sätt på mellan grenrören. När blocket är klart 
markera med en grön lapp med initialer. 
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Noteringar: Viktigt att allt smörjs och allt som dragits med tryck kryss 
markeras. Viktigt att ventilen är öppen och markerad. Genom att räkna o-
ringarna innan går det att upptäcka om något missats. 10–14 stycken block 
tillverkas åt gången, men egentligen ska bara ett block tillverkas åt gången. 
Att markera alla skruvar och bultar som dragits med tryck är en åtgärd 
företaget har gjort för att kunna kontrollera att alla bultar och skruvar har 
dragits åt ordentligt se bilaga 2. 

Störmoment: Oordning på bordet, mycket material och verktyg, se bilaga 3. 
Ska egentligen tillverka ett block åt gången. Dåligt organiserat av färdiga 
produkter, ställs på vagnar och där det finns plats. Inget strukturerat 
arbetssätt. 

 

Pumptillverkning, se figur 5 (Noterad tillverkningsprocess); 

Delprocess 1;  

• Steg 1: Montering av bottenplatta och pump.  

• Steg 2: Sätt på etikett. 

• Steg 3: Montering av block 1 på bottenplatta.  

Delprocess 2;  

• Steg 1: Montering av block 2  

• Steg 2: Molykote på alla gängor och skruvar.  

• Steg 3: Skruvar fast blocken löst och justera så blocken hamnar rakt.  

• Steg 4: Skruvar fast med tryck på 100 newton. Kryssdra alla muttrar 
och skruvar två gånger med tryck. Markera med kryss på varje 
mutter/skruv. 

Notering: Allt arbete sker manuellt. Ventilerna mellan blocken och pumpen 
är så pass tjock och konformad att den trycks ihop efter varje gång muttrarna 
dras åt. Detta gör att trycket släpper och det går att dra åt flera gånger. Detta 
kan leda till att ventilen kan spricka om det drar åt för många gånger. 

Skaderisk: Lätt att slinta med skruvdragaren och svåråtkomliga skruvar.  

Delprocess 3.  

• Steg 1: Skruva fast platta. 
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• Steg 2: Använd molykote och dra åt skruvarna med tryck.  

• Steg 3: Markera alla åtdragna skruvar samt placera ytterligare två 
plattor löst på den tidigare monterade bottenplattan.  

Delprocess 4.  

• Steg 1: Sätt dit fixtur för att underlätta montering av rör. 

• Steg 2: Sätt på vaselin innan och efter påsättning av o-ringar och 
molykote i alla hål.  

• Steg 3: Lägg fram plattor/brickor och skruvar för att kunna montera 
rören på enheten, för att senare kunna fästa alla rör korrekt.  

• Steg 4: Dra åt alla skruvar hårt med tryck och markera.  

• Steg 5: Platsdetaljer skruvas fast för att hålla rören på plats sedan 
skruvas resterande skruvas från tidigare process fast och markeras.  

• Steg 6: Kontrollera översiktligt och signera med grön markering om 
produkten är godkänd.  

Noteringar: Många moment som beror på mänskliga faktorn. Fick hämta 
verktyg i föregående process. Svårt åtkomliga utrymmen, tappade muttrar. 
Viktigt med vaselin efter så att o-ring inte flyttas eller går sönder. Risk för 
att pumpen läcker om skruvarna inte dras rätt. 

Delprocess 5. Kontroll   

• Steg 1: Sätt på tejp på ventilen för att säkerställa att den är öppen.  

• Steg 2: Montera påse med gänga och sätt etikett på produkten checka 
sedan av på packlistan. 

• Steg 3: Fyll i checklista, här skrivs serienummer in på de olika 
blocken och pumpen. Detta för att kunna spåra om det uppstår 
problem. Signera för att kunna veta vem som monterat produkten. 
Checklistan följer med till kund och kontoret. När produkten är 
godkänd sätts en etikett på lådan och produkten. 

Noteringar: Detta är den enda kontrollen i processen och den görs av 
mänskliga faktorn. Det är endast en i personalen som vet hur kontrollen ska 
utföras. Kontroll av markeringar och etiketter utförs för att hitta interna fel, 
alltså förhindrade avvikelser. 

Emballage av färdig pump  
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• Steg 1: Hämtar låda med truck.  

• Steg 2: Lyft pumpen i lådan och säkrar med en pinne i mitten så den 
kan fraktas säkert.  

• Steg 3: Bygg ihop lådan och sätt på lock och återsluter sedan med 
PET-band. 

• Steg 4: Transportera till lagerplats med hjälp av truck. 

Notering: Dåliga rutiner och mycket springande fram och tillbaka. Truck 
måste vara tillgänglig hela tiden. 

Skaderisk: Klämma fingrarna när PET-banden spänns åt.  

Förberedelser: Kollar så material finns innan nästa order påbörjar. Fyller i 
checklistan om vilka serienummer och rörens nummer innan. Fixar påsar 
och etiketter till kontrollstationen. Bygger ihop lådor till emballaget.  

Övriga noteringar från våra besök på företaget: Dålig kommunikation 
mellan ledning och operatörerna. De i produktionen har gjort egna 
kvalitetssäkringar som de i ledningen inte vet om, som till exempel att dra 
med tryck två gånger och förberedelser vid kontrollen. Vid nästan varje 
besök har det varit låg volym på material, material saknas vilket sätter stopp 
för produktionen. Operatörerna sätter inte alltid fast monteringsbordet och 
det åker iväg när de ska skruva fast delar på pumpen, monteringsbordet är 
inte höj- och sänkbart. När varje operatör är klar med att montera ihop ett 
block eller en pump signerar dem produkten genom att sätta sitt 
anställningsnummer på en grön lapp som åker med produkten till kunden. På 
så sätt kan det spåras tillbaka vem det är som har gjort fel vid reklamationer.  

Spagettidiagramet figur 6, visar hur operatören rör sig i 
tillverkningsprocessen. I diagrammet kan det noteras att det är fyra sträckor 
som är onödiga transporter. Enligt våra egna uppskattningar tar det i snitt två 
minuter totalt beroende på orsaken till den onödiga transporten.  
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Figur 6. Spagettidiagram. 
 
5.2.2. Lean produktion  

I detta avsnitt presenteras information som samlats in genom observation 
och strukturerade intervjuer se bilaga 1. Ett flertal observationer gjordes 
under tiden montörer arbetade på pumplina tre för att få en förståelse hur 
de arbetar med Lean produktion i “verkligheten”. 

Verktygen som används på varje delprocess hänger på en tavla vid 
arbetsplatsen och är lättillgängliga. Vid varje delprocess används molykote 
därför har varje operatör en egen tub som dem bär med sig under hela 
processen. Varje delprocess är markerat som en ruta med tejp på golvet, se 
bilaga 4. Det finns en standard för hur monteringen ska utföras men den 
följs inte helt av personalen eftersom den inte är uppdaterad. Personal har 
hittat egna lösningar i processen som dem tycker fungerar bättre än 
standardiserade arbetssättet.  

Varje morgon träffas en Sitemanager och en Teamleader från varje 
avdelning för att gå igenom hur personalen ska fördelas, vilka ordrar som 
behöver göras under dagen och om någon order måste prioriteras. Det hålls 
även ett till möte varje dag där materialbrister tas upp men där är inte någon 
från produktionen delaktig. 

Materialbrist är ett återkommande problem. Vid materialbrist står oftast 
produktionen helt stilla vilket leder till förseningar och en stressig 
arbetsplats. Vid några tillfällen har det funnits material med fel 
serienummer, vilket leder till att det går att producera produkterna som 
planerat men det blir mer administrativt arbete i efterhand. Vilket kan leda 
till förseningar och stressig personal.  
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5.2.3 Kvalitet 

Data och informationen som redovisas i detta avsnitt är insamlad genom 
observationer, intervjuer, mailkontakt och dokument. Strukturerade 
intervjuer gjordes med Quality coordinator och Lean coordinator, se bilaga 
1. Data och statistik angående informationen som presenteras i tabellerna 
nedan är sekundära fakta som samlats in genom mailkontakt och dokument 
från Quality coordinator.  

Tabell 1 (Kostnad för reklamationer på pumpar) visar hur många produkter 
som producerades och vad snittkostnaden är på en pump. Snittkostnaden för 
reklamationer redovisas men det är inte den verkliga kostnaden då omarbete 
och skador/saneringsarbete hos slutkunden inte är inräknade. Kostnader för 
de förhindrade avvikelserna har inte kunnat sammanställts då data på hur 
mycket tid och material som lagts på detta omarbete inte har samlats in. 

 

 April - December 
2016 

Januari 
2017 

Februari 
2017 

Mars 
2017 

Totalt tillverkade produkter 3300 ca 300 ca 300 ca 300 

Förhindrade avvikelser (internt) 0 0 12 7 

Reklamationer (antal) 55 10 1 4 

Snittkostnad för tillverkning av 
en pump 

16 899 kr  16 899 kr  16 899 kr  16 899 
kr  

Snittkostnaden för 
reklamationer 

85 028 kr 15 459 kr 1 546 kr 6 184 kr 

Tabell 1. Kostnad för reklamation på pump. 

Tabell 2 (Orsaker till reklamationer), visar vilka orsaker som bidragit till 
reklamationer samt hur ofta problemen har uppkommit under april till 
december 2016, januari 2017, februari 2017 och mars 2017, se bilaga 5. 
Under slutet av februari infördes två åtgärder på grund av att företaget har 
haft återkommande reklamationer på att o-ringar har saknats och att 
skruvarna har varit för löst fastskruvade. Skulle en o-ring saknas leder det 
till läckor. Åtgärderna för detta är att operatörerna själva ska batcha o-ringar 
vid varje order för att kunna upptäcka om det saknas någon vid slutet av 
montering av blocken. Skruvarna drar fast med tryck som kontrolleras två 
gånger, därefter markera dem med ett kryss. 
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Orsaker till 
reklamationer 

April - 
December 

2016 

Januari 
2017 

Februari 
2017 

Mars 
2017 

Totalt antal 
reklamationer per 
orsak 

Läcka på rör 4 1 0 0 5 

Läcka på tank 4 0 0 1 5 

Läck mellan block 25 2 1 0 28 

Missat material 5 1 0 0 6 

Defekt pump 14 1 0 0 15 

Defekt gänga 1 1 0 0 2 

Transportskada 1 0 0 0 1 

Lös/ej dragen 
bult/skruv 

1 1 0 0 2 

Skadat material 0 2 0 0 2 

Stängd ventil 0 1 0 0 1 

Plugg går ej att 
lossa  

0 0 0 3 3 

Totalt antal 
reklamationer 

55 10 1 4 70 

Tabell 2. Orsaker till reklamationer. 

Tabell 3 (Orsaker till förhindrade avvikelser) beskriver orsakerna till 
förhindrande avvikelser, som är de avvikelser som upptäckt internt på 
produkterna vid slutkontrollen, se bilaga 6. Efter införandet av åtgärderna 
har det kontrollerats annorlunda och därför har operatörerna kunnat 
upptäcka defekta produkter innan de skickas till kunden. 
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Orsaker till förhindrade 
avvikelser (internt)  

Februari 
2017 

Mars 
2017 

April 
2017 

Totalt antal orsaker till 
förhindrade avvikelse 

Ej dragen bult 1 1 2 4 

Ej kryss på ventilblock  2 0 0 2 

Tryckgivare ej kryssad  2 0 0 2 

Ej kryss på skruv/bult 5 3 4 12 

Material saknades  2 3 3 8 

Totalt antal förhindrade 
avvikelser  

12 7 9 28 

Tabell 3. Orsaker till förhindrade avvikelser. 
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6. Analys 

I detta kapitel analyserar vi den insamlade data och information från 
företaget och jämför med teorin. Reklamations orsakerna kommer att 
analyseras och prioriteras. 

 
6.1 Nulägesbeskrivning 

Som tydligt kan ses i företagets layout, se figur 4 (Företagets layout), så 
skiljer sig den från layouten som vi har noterat hur tillverkningsprocessen 
ser ut, se figur 5 (Noterad tillverkningsprocess). Företagets layout stämmer 
inte överens med verkligheten då den startar vid fel ställe och pump 
assembly används inte. I företagets layout har det även missat den femte 
delprocessen, slutkontrollen. I nuläget består produktionens layout av fem 
olika delprocesser och en avdelning där block monteras. Layouten är 
uppbyggd för att en produkt ska följa alla processer i ett kontinuerligt flöde 
utan stopp. Men detta följs inte alltid då det uppstår stressiga situationer och 
operatörerna börjar montera flera produkter i varje delprocess. Att följa 
standarder är viktigt för att skapa en jämn process och reducera stress vilket 
i sin tur leder till att kvaliteten höjs. Tillverkningssystemet lägger grunden 
för hur layouten ser ut hos ett företag och ska skapa en helhetssyn vilket 
Ymer uppnår i sin produktionsprocess. Det går enkelt att urskilja de olika 
delprocesserna och få en överblick hur produktionen ligger till. Men som 
teorin påpekar är målet med ett tillverkningssystem att öka 
kapacitetsutnyttjandet, korta ledtider och hög flexibilitet utan att sänka 
kvaliteten. Kvaliteten hos Ymer är ett återkommande problem vilket 
reklamationerna tyder på.  

 
6.2 Lean produktion 

I nuläget använder sig företaget lite av 5S, de har verktygstavlor vid varje 
delprocess där verktygen ska hänga och det har markerat in delprocesserna i 
golvet med tejp, se bilaga 4. Dock används inte 5S helt fullständigt. Enligt 
våra noteringar från empirin så finns inte molykote på verktygstavlan trots 
att det borde vara tillgängligt då molykote används vid varje station. 
Spagettidiagramet i figur 6 visar att operatören går onödiga sträckor för att 
hämta verktyg där bland annat molykote, som dom har glömt på föregående 
station. Tiden som förloras vid varje onödig transport varierar mycket. 
Ibland sker transporten för att hämta molykote och då blir tidsåtgången i 
snitt en minut, men om transporten sker för att hämta material som tagit slut 
eller för att leta efter verktyg som inte finns på rätt plats tar det betydligt 
längre tid. Enligt teorin för begreppet 5S finns det tre S till, Sortera, Städa 
och Skapa vana som företaget inte använder sig av. Från våra egna 
noteringar arbetar operatörerna inte med Städa, Skapa vana eller Sortera. 
Dessa tre faktorer strukturerar upp arbetsmiljön och arbetssätten. 
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Arbetsbeskrivningarna som operatörerna ska följa förklarar noggrant vad 
som skall göras på varje delprocess, dock är de inte uppdaterade. 
Operatörerna har alltså ingen standard att arbeta efter, vilket leder till att alla 
operatörer arbetar på olika sätt. Detta kan resultera till att olika steg i 
monteringen glöms eller inte prioriteras. Med standardiserade arbetssätt blir 
arbetssättet effektivare och mer automatiserat. Att operatörerna inte har 
något standardiserat arbetssätt kan leda till att kryssmarkeringar och o-ringar 
glöms. Med uppdaterade arbetsbeskrivningar hade inte produktionen varit 
beroende av sista delprocessen, kontrollen då det enbart är en operatör som 
är upplärd för detta arbete. 

Företaget använder sig av daglig styrning i form av ett morgonmöte, detta 
sker tillsammans med en Sitemanager och med en Teamleader från varje 
avdelning. Det hålls även ett möte varje dag om materialbrist men ingen från 
produktionen är med. I teorin ska daglig styrning helst hållas framför en 
tavla/whiteboard och alla i företaget ska vara med och kunna påverka, 
komma med problem och idéer för att kunna förbättra tillsammans och 
utvecklas. Noteringar som gjorts visar på att trots morgonmöte brister 
kommunikationen mellan de olika avdelningarna på företaget. 

Under processens gång sker mycket manuellt arbete och operatörerna har ett 
stort ansvar. Blockmonteringen är speciellt kritisk eftersom monteringen 
innehåller så många olika artiklar och steg, dessutom måste operatören själv 
hämta allt material. Tar materialet slut mitt under en montering måste 
operatören avbryta sitt arbete för att hämta artikeln på lagerplatsen. Ett 
avbrott under monteringen medför att risken för att fel ökar. Avbrott är en av 
de variationerna som påverkar företagets lönsamhet. I monteringen av 
blocken brister deras strukturerade och standardiserade arbetssätt och 
arbetsmiljö. Trots att företaget har standardiserade arbetssätt använd de inte 
för att de inte är uppdaterade. 

Ett återkommande problem som vi ser i empirin, se tabell 3 (Orsaker till 
förhindrade avvikelser) är att operatörerna glömmer kryssa på skruv, 
ventilblock och tryckgivare. Dessa problem skapar muda, alltså slöserier. 
Slöserierna går att identifiera som defekter och inkorrekta processer samt 
väntan. På lång sikt kan omarbete leda till att fler kontroller införskaffas. I 
en produktionsprocess eftersträvas att göra rätt från början. Går allt rätt till 
behövs inte kontroller eller väntan. 

 
6.3 Kvalitet 

Företaget har infört två åtgärder som har givit positiva resultat, se tabell 2 
(Orsaker till reklamationer). Men problemet har inte åtgärdats helt då 
reklamationerna återkommer. Åtgärderna leder till att produkterna kan 
kontrolleras noggrannare av operatörerna innan de skickas till slutkunden. 
Men som de förhindrade avvikelserna påvisar finns det fortfarande problem i 
systemet. Åtgärderna som görs av operatörerna leder till att 
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produktionsprocessen tar längre tid. Dels tar det tid att batcha och att 
kryssmarkera. Det blir även fler moment på varje station som måste göras 
som inte var medräknade från början. Det är inte en hållbar lösning för 
framtiden. För att prioritera vilka orsaker som förekommer oftast och vilket 
som är det största problemet har paretodiagram används. Paretodiagrammet 
kan prioritera de mest kritiska problemen månad för månad. Se figur 7–9, de 
tre olika paretodiagramen visar att det de mest kritiska problemen är olika 
läckor. 

 

Figur 7. Paretodiagram för reklamationer 2016. 

 
Figur 8. Paretodiagram för reklamationer januari 2017. 

 
Figur 9. Paretodiagram för reklamationer februari och mars 2017. 



  
 

  
35 

Angervall & Seller  

Ett vanligt problem bland reklamationer är läcka, som tyder på att o-ring 
saknas. Operatörerna batchar själva o-ringarna, detta är bra då de har koll på 
hur många o-ringar som används och att alla används. Men det finns 
fortfarande risk att det blir fel, det är stökigt på arbetsbänken och det är lätt 
att tappa bort en o-ring utan att märka det. Pick by light är ett bra verktyg 
som underlättar för montören när den ska ta material. Pick by light visar 
vilket material som ska plockas och hur mycket av varje material som ska 
plockas. 

Som figur 10 (Totalt antal reklamationer) och paretodiagrammen figur 7–9, 
visar är läckor bland det största problemet företaget har och det finns flera 
olika ställen läckor kan uppkomma. Operatörerna måste vara noggranna i 
monteringen för att det ska bli rätt. Därför är det viktigt att även analysera 
och ta hänsyn till hur deras arbetssituation ser ut. Genom observationer har 
noteringar om störmoment i from av att andra arbetskollegor kommer förbi 
och att materialbrister återkommer. Detta är störmoment som leder till att 
operatören kan glömma eller slarva i produktionen. Dessa störmoment kan 
även leda till stress som är en stor anledning till variation. Läckor går inte att 
kontrollera, därför har företaget börjat batcha o-ringar. Genom att jämföra 
reklamationerna från 2016 och i januari 2017 med februari 2017 och mars 
2017, kan en positiv skillnad noteras. 

Figur 10. Totalt antal reklamationer. 

Figur 10 (Totalt antal reklamationer) indikerar att defekt pump är det näst 
största problemet. Orsaken till defekterna ligger hos leverantören och kan 
därför inte analyseras vidare. Men de defekta pumparna bidrar till att 
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produktionen får extra arbete och materialbrister kan uppstå. Defekta 
pumpar upptäckts först när slutkunden får produkten. 

Missat material är en orsak som ligger bakom reklamationer. I många fall 
kan det missade materialet skickas separat i efterhand. Men missat material 
kan även leda till att hela produkten måste skickas tillbaka och då blir 
omarbete ett stort slöseri. Detta slöseri kan bidra till stress eftersom 
produkten går över det bestämda cykeltiden. 

Ett återkommande problem bland de förhindrade avvikelserna, se bilaga 6 
(Stapeldiagram) är att operatörerna glömmer att kryssa ventilblock, skruv 
eller tryckgivare. Skulle inte detta problem hittas vid kontrollen leder det till 
en reklamation med orsaken lös/ej dragen bult/skruv samt läcka. Därför har 
detta ett kritiskt problem som leder till flera olika reklamationsorsaker samt 
förhindrade avvikelser. Att sätta kryss är ett manuellt steg i processen som 
upprepas flera gånger och glöms ofta bort av operatörerna. De reklamationer 
som kostar mest är läckor och ventiler som är stängda. Dessa problem kan 
orsaka läckage samt att olja läcker ut, vilket kräver en viss sanering vid 
reklamation. 

Åtgärderna företaget har infört har förbättrat situationen men många av 
problemen uppkommer fortfarande. Skillnaden är att dem nu upptäcks i 
produktionen istället för hos kunden. Det sparar transportkostnader men inte 
omarbete. Därför är mer kontroller inte en hållbar lösning som kan löna sig 
för företaget. Enligt teorin ska en produktion vara byggd på rätt sätt så att 
kontroller inte behövs alls.  

Kostnaderna bakom en reklamation är svåra att identifiera. Snittkostnaden 
av reklamationer är relativt låga jämförelse med tillverkningskostnaderna, se 
tabell 4 (Snittkostnader), detta för att de dolda kostnaderna inte räknats in 
eller tagits till hänsyn. Vid en reklamation ökar tillverkningskostnaderna 
med 9 procent. Då har inte tid eller transporter räknats in, så förlusten borde 
vara mycket högre än 9 procent. Omarbete leder till stress och slöseri i form 
av tid vilket kan vara svårt att beräkna om i kronor. 

 

Snittkostnaden för en tillverkad pump  16 899 kr 
 

Snittkostnaden för en reklamation  
 

1 546 kr 

Procentuell ökning av kostnader vid reklamation 1 546/16 899 = 0,091 = 9% 

Tabell 4. Snittkostnader. 
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I nuläget måste operatören skriva sina initialer på färdigmonterade block och 
när pumpen är färdigmonterad. Om ett fel på pumpen skulle uppstå och 
bidra till en reklamation innebär det att det går att spåra tillbaka till vilken 
operatör som gjort felet och om samma operatör gör fel flera gånger. Enligt 
teorins 94/6-regeln är 96 procent av felen systemets fel. Att utsätta och peka 
ut individer på detta vis istället för att hitta fel i systemet, kan medföra att 
alla problem i produktionen inte kommer fram för personalen försöker 
skydda sig själva. Det kan även leda till att operatörerna fixar problem själva 
i produktionen utan att ledningen får reda på det. Noteringarna i empirin 
tyder på att kommunikationen mellan operatörerna och de andra 
avdelningarna redan är begränsad. 
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7. Resultat och diskussion 

I detta kapitel presenteras resultatet av studien som är framtaget genom en 
analys av insamlad empirisk data och jämförd med teorin. Här besvaras 
syftet, att utveckla en modell för att kunna identifiera och lokalisera 
problemorsaker till reklamationer, och föreslå förbättringar på 
produktionsprocessen som resulterar till minskade reklamationer. Förstå hur 
olika aspekter påverkar processen och sortera ut vad som är relevant för att 
se vad som behöver angripas. 

 
7.1 Resultat 

Syftet med studien har uppnåtts med hjälp av den framtagna modellen som 
är specifik för fallföretaget, se figur 2 i kapitel 4 modellutveckling. Genom 
att följa denna modellen har ett resultat tagits fram och utifrån de har 
förbättringsförslag för företaget kunnat ges som presenteras senare i studien.  

Orsakerna som har identifierats visas i figur 10 (Totalt antal reklamationer). 
De största orsakerna är läckor och defekt på pump. Figur 11 (Totalt antal 
förhindrade avvikelser) visar förhindrade avvikelser, där de största orsakerna 
är ej kryss på bult/skruv. Dessa uppgifter är relevanta eftersom orsakerna 
grundar sig i samma problem i produktionen. Skillnaden är att de 
förhindrade avvikelserna hittas innan produkten skickats till slutkunden. 
Trots att åtgärder har gjorts har inte orsaken till problemet inte lösts. Från 
februari 2017 då åtgärderna infördes har reklamationerna minskat men de 
förhindrade avvikelserna som upptäcks interna har ökat, se bilaga 7. Därför 
är orsakerna bakom problemet fortfarande aktuella trots att reklamationerna 
för läckor mellan block har minskat. 

 
Figur 10. Totalt antal reklamationer. 
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Figur 11. Totalt antal förhindrade avvikelser. 

De resultat som studien har kommit fram till sammanfattas i: 

Störmoment och stress är grundorsak till flera av problem. Dessa faktorer 
medför att operatörerna inte håller fullt fokus på sin uppgift och kan leda till 
att en o-ring glöms eller tappas samt att en kryssmarkering kan glömmas.  

Läckor mellan block, på tank och på rör detta kan bero på att 5S inte följs 
och att det inte finns några standardiserade arbetssätt i produktionen.  

Missat material går inte att säkerhetsställa helt utan det beror på som 
tidigare nämnt störmoment, stress och att arbetssätten inte är 
standardiserade. men även dåligt kommunikation mellan olika avdelningar.  

Defekt pump är ett problem som ligger hos underleverantörerna.  

Lös/ej dragen skruv/bult beror på att det manuella arbetet inte har någon 
standard.  

Utifrån vår analys av spagettidiagramet har vi kommit fram till hur mycket 
tid som förloras per pump, vecka och månad, se tabell 5 (Snittid för onödiga 
transporter). Detta är egna noteringar som vi har tagit en snittid på. 

 

Snittid per pump ca 2 minuter 

Snittid per vecka  ca 150 minuter 

Snittid per månad  ca 600 minuter  

Tabell 5. Snittid för onödiga transporter. 
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Beräkningen i tabell 6 (Reklamationer i snitt) visar på att reklamationerna 
har minskat med ungefär 2 stycken reklamationer i snitt per månaden sedan 
åtgärderna gjordes. Detta innebär att trots åtgärder återkommer 
reklamationerna. Kostnaderna för reklamationerna minskar i takt med att 
reklamationerna minskar, men de förhindrade avvikelserna har ökat under 
denna tiden. Detta innebär alltså att kostnaderna för omarbete inte sjunker. 
Därför är kvaliteten på produktionsprocessen fortfarande ett problem trots 
minskade reklamationskostnader. 

 
Antal reklamationer i snitt per månad 2016 55/9 = 6.11 stycken 

Antal reklamationer i snitt per månad 2017 16/4 = 4 stycken 

Tabell 6. Reklamationer i snitt. 

En reklamation på en pump har i snitt en ökad tillverkningskostnad på 9 
procent. Förhindrade avvikelser kräver omarbete så därför antas det inte vara 
någon skillnad på kostnadsförlusterna. 

 
7.2 Diskussion  

Ymer Technology AB har under det senaste året vuxit och ökat sin 
produktion, det tror vi kan vara en aspekt som påverkat produktionens 
struktur. Arbetssätt och rutiner har förändrats utan uppföljning vilket kan 
bero på att företaget inte hinner med. Tidsbristen tror vi är en återkommande 
faktor som har gjort att kommunikationen mellan avdelningarna inte 
fungerar. Stress och tidsbrist finns inte bara hos operatörerna som monterar 
utan vi har noterat att all personal från de olika avdelningarna är stressade. 
Detta gör att operatörerna inte blir hörda eller får den information de borde 
och det gör att företaget blir delat. 

Om mer tid hade funnit till hade en jämförelse på de andra pumplinjerna 
kunnat göras. Då hade vi kunnat jämföra arbetssätt och se hur mycket stress 
och störmoment påverkar. Eftersom det bara är pumplina tre som har så högt 
antal reklamationer tror vi att problemet ligger i konstruktionen på 
produkten och arbetssättet. Finns det risk för att operatörerna kan blanda 
ihop arbetssätten från andra linorna med pumplina tre? En noggrannare 
jämförelse mellan linorna hade därför varit intressant att göra.  

Stress och störmoment är en återkommande faktor som vi tror ligger i 
grunden för många problem och misstag. Hjärnans prefrontala cortex 
kontrollerar impulskontroll, långsiktig planering, moraliskt tänkande och 
avgör om något är rätt eller fel. Vid stress kopplar hjärnan bort prefrontala 
cortex och konsekvenserna blir att människan tänker kortsiktigt och 
impulsivt (Mcklveen et al. 2013). För att minska stressen kan det hjälpa att 
sätta upp mål och att planera långsiktigt. Anställa mer personal för att kunna 
dela upp arbetet och kunna hjälpas åt. 
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De olika läckorna som uppstår på produkten är företagets största problem till 
reklamationer. Produkterna går inte att kontrollera då läckorna inte ger 
utslag därför tror vi att det är produktionen som fokus behöver läggas på. 
Läckorna uppstår oftast för att operatörerna missat att montera eller slarvat 
vid montering av o-ring. Orsaken till att detta problem uppstår kan vara både 
av störmoment men även på grund av att arbetsplatsens struktion inte är 
tillräckligt tydlig. Ett mer strukturerat system av vilka artiklar som monteras 
vid framförallt blockmonteringen hade underlättat och strukturerat upp 
monteringsarbetet. Misstag går aldrig   att eliminera helt men genom att 
införa system och arbetssätt som gör att det enbart går att montera produkten 
på ett sätt minskar misstag och reklamationsorsakerna. Mer strukturerade 
arbetssätt innebär att all personal kan lära sig alla delprocesser och 
kontrollen. I nuläget är endast en operatör upplärd vilket vi noterade 
eftersom skulle denne vara sjuk står hela produktionen stilla. 

I resultatet har snittiden för onödiga transporter beräknats, se tabell 5 (Snitt 
tid för onödiga transporter). Slöseri på två minuter på en pump låter inte 
speciellt mycket men som kan noteras så blir det en genomsnittlig tid på 10 
timmar varje månad. Små onödiga sträckor som inte tas till hänsyn kan leda 
till stora förluster, genom att förbättra dessa utnyttjas inte bara tiden bättre 
utan andra problem kommer upp till ytan. Vi tror att ytterligare mätningar 
och förbättringsarbete kan leda till att arbetssätten och arbetsmiljön 
utvecklas till det bättre. Genom att använda 5S verktyg antar vi att 
transportsträckorna kan minska eftersom många onödiga transporter orsakas 
av att verktygen inte finns på rätt plats vid rätt tidpunkt.  

Genom att mäta reklamationerna i snitt per månad före och efter åtgärderna 
kan vi se att problemen fortfarande finns och den insamlande data visar på 
att problemet flyttas till kontrollen istället för slutkunden. Detta innebär att 
trots att kostnaderna för reklamationer minskar har inte problemen 
försvunnit. Vi antar att det är flera kostnader vid en reklamation som är 
svåra att beräkna och förutse. 
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8. Slutsats  
Företaget har vuxit och ökat i produktion kraftigt senaste året vilket bidragit 
till att produktionsprocessen i Ljungby har brustit i kvaliteten och som följd 
ha flertal reklamationer återkommit. Orsaken till reklamationer och 
förbättringsförslag till reklamationerna har tagits fram genom en utvecklad 
modell. Modellen togs fram för att på ett strukturerat och tydligt sätt få fram 
ett resultat. Den allmänna modellen som nämns i modellutvecklingskapitlet 
är framtaget för att kunna angripa olika problem. Modellen kan anpassas och 
generaliseras för olika problem för alla tillverkande företag i dagens 
samhälle. I denna studie har en specifik modell utvecklats för fallföretaget 
angående reklamationer utifrån den allmänna modellen.  

Reklamationer kan innebära stora förluster för företag, för fallföretaget i 
studien innebär detta en hel del dolda kostnader som är svåra att beräkna, till 
exempel omarbete och transport. Detta är inte bara slöserier som påverkar 
företaget negativt utan även miljön. Ymer Technology AB har minskar sina 
reklamationer med hjälp av kvalitetskontroller men problemet är inte 
eliminerat då förhindrade avvikelser istället har ökat. Det tyder på att det 
fortfarande finns problem och förbättringsarbete måste implementeras.  

Den specifika modellens första steg, nulägesbeskrivning/kartläggning 
samlades data och information in för att kunna identifiera 
reklamationsorsakerna. Detta gav en stabil grund för att göra en 
nulägesanalys. Genom prioritering av problemorsakerna kunde fokus läggas 
på de mest kritiska problemen. Utifrån antagande av kostnadsförluster, 
tidsförluster samt andra slöserier som sker i produktionen har 
förbättringsförslag tagits fram, vars syfte är att underlätta arbetet i 
produktionen och minska reklamationer. Förbättringsförslagen har 
analyserats för att anpassa det specifika fallföretaget och främja dem med 
hållbara lösningar som är långsiktiga. 

Genom att följa modellens steg har studiens problemformulering besvarats; 

Hur kan företaget förbättra sin produktionsprocess för att minska antalet 
kundreklamationer? 

Orsakerna bakom reklamationerna grundar sig i att det inte finns någon vana 
eller standardiserat arbetssätt. Flödet i produktionsprocessen beror helt på 
hur dagssituationen ser ut. Åtgärderna bör följas upp noggrannare och 
diskuteras med alla inblandade inklusive operatörer. Som nuläget beskriver 
upptäcks nu problemen internt istället för hos slutkund. Detta innebär att det 
fortfarande finns kostnadsförluster men de är dolda och svåra att räkna på. 

Företaget behöver fortsätta med förbättringsarbete, för i nuläget finns 
problemen fortfarande kvar i produktionen och företaget. Många av 
faktorerna till problem grundar sig i flera små faktorer som störmoment, 



  
 

  
43 

Angervall & Seller  

stress, dåliga vanor, inga arbetsbeskrivningar som följs. För att företaget ska 
minska sina reklamationer behövs tydligare uppföljning och återkoppling av 
problemorsakerna. En överblick över hur produktionen egentligen fungerar 
för att ta fram nya arbetsbeskrivningar samt se över hanteringen av 
verktygen. Förbättringsförslagen som redovisats kan ge en bättre 
standardiserad arbetsplats. 
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9. Förbättringsförslag 

Förbättringsförslagen är framtagna utifrån diskussion och slutsats och är 
anpassade för fallföretaget. Med hjälp av förbättringsförslagen är målet att 
minska reklamationerna och förbättra produktionen.  

Daglig styrning 

Införa daglig styrning på en mer detaljerad nivå, för att alla ska vara med 
och förstå vad som ska göras under dagen och se vilka problem som finns. 
En stor monitor/skärm som visar alla ordrar, hur mycket som ska tillverkas 
och hur mycket som har tillverkats hjälpt. Detta för att operatörerna ska ha 
bättre koll samt att veta vilka ordrar som behöver prioriteras. En monitor 
tydliggör takttiden. Använda sin whiteboard för att kunna följa upp arbetet 
och att sätta upp mål. Genom att visualisera behovet blir det tydligt, vilket 
gör att alla arbetar med förbättringar och det ökar kommunikationen mellan 
avdelningarna. För att följa upp förändringar bättre kan en tabell tas fram 
som mall vid förbättringsarbete.  

 

5S (Sortera, Städa, Skapa vana) 

Införa resterande S:en i 5S, Sortera, Städa och Skapa vana. Genom att 
sortera upp arbetsbänkarna och skapa tydligare arbetssätt för att få in vana. 
Placera ut molykote vid varje delprocess och uppdatera arbetsinstruktionerna 
samt layouten för produktionen så att de stämmer överens med verkligheten. 
Med uppdaterade arbetsbeskrivningar kan alla operatörer få upplärning för 
att kunna stå vid delprocess 5, kontrollen. Detta för att skapa trygghet för 
operatörerna och en jämn produktion. 

 

Pick by light  

Införa pick by light främst på block monteringen då det är den mest kritiska 
processen. Det för att minska risken för fel vid störmoment och stress. Pick 
by light är ett smart system som visar operatören vilka komponenter som ska 
plockas och hur många av varje, systemet underlättar processen. Detta 
standardiserar arbetssättet och gör det svårt att göra misstag.  

 

Dela upp linan, två operatörer monterar pumpen och en montör 
kontrollerar 

Två olika operatörer på en och samma produkt gör att operatören som ger 
ifrån sig produkten måste kontrollera noggrant att produkten är monterad 
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rätt. Samtidigt som den andra operatören kollar på produkten med nya ögon 
och kan på så sätt lättare hitta kvalitetsfel, det blir som en extra inbyggd 
kontroll. Meningen är att få in det tankesätt som ingår i jidoka där nästa 
delprocess är slutkund. Till exempel en operatör jobbar på delprocess 1 och 
2 och den andra jobbar på delprocess 3 och 4 samt en operatör på delprocess 
5, kontroll. Operatörerna behöver inte heller hålla koll på alla delprocesser 
samtidigt utan kan fokusera på några. Vilket minskar risken till fel och 
missat material.  

 

Markering vid skruvning 

Utveckla en tryckdragare/momentnyckel som markera automatiskt när en 
skruv/mutter dras åt. Eftersom det är vanligt att operatörerna missar att 
markera skruvarna/muttrar med kryss när det blivit åtdragna. Det gör det 
också lättare att se om en skruv/mutter har missats att skruva åt. Detta skulle 
minska både reklamationer och förhindrade avvikelser.  

 

Momentnyckel med efterkontroll vid slutkontrollen 

Investera i en momentnyckel med efterkontroll som ska finnas vid 
slutkontrollen. Detta för att vid kontrollen kunna kontrollera alla 
skruvar/muttrar för att säkerställa att dom är åtdragna.   

 

Bättre förvaring av färdiga block  

Dagens lösning med att ställa blocken där det finns plats är inte hållbart. Ett 
bord, hylla eller låda att ställa blocken på vid varje delprocess där blocken 
används, är att rekommendera. Det minskar även transportsträckan för 
operatören då den inte behöver gå och hämta blocket. Just nu finns inget 
utrymme för färdigmonterade block, förvaringen varierar.  

 

Leverantörer, bättre kommunikation, hitta bättre leverantörer 

Ett vanligt problem bland reklamationer har varit defekt pump och skadat 
material som orsakats av leverantören och är inte något Ymer står för. 
Företaget kan inte själva kontrollera om en pump är defekt utan det 
upptäcker kunden senare. Företaget har också haft problem med 
materialbrist, som är ett återkommande problem. Orsaken till detta antar vi 
är på grund ut av dålig kommunikation inom företaget och med leverantören 
samt att det är dålig planering från företaget. En rekommendation från oss är 
att bygga upp bättre kommunikation och samarbete med sina leverantörer 
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och eventuellt byta ut några. Att jobba på kommunikationen och planera sin 
produktion bättre inom företaget är också något de bör tänka på.  

 

Förbättringsarbete 

Fortsätta med förbättringsarbete för att minska de onödiga transporterna. 
Genom att utföra fler mätningar och iaktta processen, kan fler problem än 
tidsslöserier identifieras. Det kan även leda till lösningar på hur arbetet kan 
bli mer standardiserat och strukturerat. 
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10. Självkritik  

I detta kapitel reflekteras arbetet av studien, vad som kunnat göras 
annorlunda för att nå ett bättre resultat samt för att öka validiteten.  

Studien hade stärkts ytterligare med fler källor och bidragit med andra 
perspektiv på problemet. För att öka validiteten på studien hade vi kunnat ta 
mer mätningar. Vi hade också kunnat jämfört med de andra pumplinorna på 
företaget för att se vad som skiljer dem åt. Även en jämförelse med andra 
företag som producerar liknande pumpar hade varit en intressant aspekt att 
analysera. En del av förbättringsförslagen grundar sig på antagande som 
gjort under studiens gång. Noggrannare mätningar hade kunnat göras om 
tiden planerats annorlunda. Genom att specificera arbetsområdet ännu mer 
från början och bara valt att till exempel kolla tidsförluster, mäta 
transportsträckor eller göra spagettidiagram hade det kunnat ge mer 
specifika resultat och förbättringar. Om mer tid funnit hade vi kunnat testa 
några av förbättringsförslagen i form av experiment, för att kunna få fram 
verkligt resultat. 
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Figur/tabellförteckning 
 
Figur 1  
Egen illustration av Metodologi sammanfattning. 
 
Figur 2.  
Egen framtagen allmän modellutveckling. 
 
Figur 3 
Egen framtagen modellutveckling för fallföretag. 
 
Figur 4 
Företagets layout given av fallföretaget. 
 
Figur 5 
Egen illustrerad bild av noterad tillverkningsprocess. 
 
Figur 6 
Egen illustration av spagettidiagram. 
 
Figur 7 
Egen illustrerad bild av paretodiagram för reklamationer 2016. 
 
Figur 8 
Egen illustrerad bild av paretodiagram för reklamationer januari 2017. 
 
Figur 9  
Egen illustrerad bild av paretodiagram för reklamationer februari och mars 
2017. 
 
Figur 10 
Egen illustrerad bild av totalt antal reklamationer. 
 
Figur 11 
Egen illustrerad bild av totalt antal förhindrade avvikelser 
 
Tabell 1 
Egentillverkad tabell för kostnad för reklamation på pump 
 
Tabell 2  
Egentillverkad tabell som visar orsaker till reklamationer. 
 
Tabell 3 
Egentillverkad tabell som visar orsaker till förhindrade avvikelser. 
 
Tabell 4 
Egentillverkad tabell där snittkostnader beräknas. 
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Tabell 5 
Egentillverkad tabell som redovisar snittiden för onödiga transporter. 
 
Tabell 6 
Egentillverkad tabell som redovisar reklamationer i snitt. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Strukturerade intervjuer.  

Bilaga 2: Kryssmarkeringar på pump. 

Bilaga 3: Monteringsbordet för block 1. 

Bilaga 4: Produktionslayout.  

Bilaga 5: Stapeldiagram på reklamationsorsaker. 

Bilaga 6: Stapeldiagram på orsaker till förhindrade avvikelser.  

Bilaga 7: Stapeldiagram för totala antal reklamationer och förhindrade 
avvikelser. 

 



  
 

 
 

1 
Angervall & Seller 

BILAGA 1  

21/1 Intervju med personal från kvalitet samt Lean coordinator 
• Nulägesbeskrivning  
• Är produkten i rörelse hela tiden?  
• Hur lång tid tar det att tillverka varje produkt?  
• Hur många produkter tillverkas i veckan?  
• Kontrolleras kvalitet, har ni en slutkontroll? ‘ 
• Vilka kriterierna utgår ni ifrån för att säkerhetsställa en bra kvalitet?  
• Antal producerade produkter per tidsenhet?  
• Hur mycket kostar det att tillverka en produkt? 
• Hur många produkter är i arbete samtidigt?  
• Antalet operatörer som jobbar på linan samtidigt? 
• Antalet producerade enheter per dag? 
• Lager eller direkt till kund? 
• Mycket arbetsskador?  

 
Lean produktion  

• Är produktionen kundorderstyrd? 
• Har ni daglig styrning? 
• Hur är arbetssätten utlärda? 

 
Kvalitet 

• Kvalitetskontroll? 
• Med vilka kriterier mäts kvaliteten med, jämfört med kundens önskemål?  
• Vem ansvarar för förhållandet, kvalitet, (så allt är rätt) på slutprodukten?  
• Vem har ansvar över kvaliteten på produkten?  
• Tidigare reklamationer?  
• Återkommande reklamationer? 
• Hur mycket förlust per reklamation?  

  
14/3 Lean coordinator och Quality coordinator 

• Hur ofta är det fel på produkterna när de kommer till sista delprocessen, 
alltså kontrollen?  

• Vad är det för fel och hur ofta uppkommer de? 
• Vad menas med defekta pumpar, är det konstruktionsfel eller vad? 
• Förhindrade avvikelser, är det fel som upptäckts internt? 
• När infördes era egna förbättringar som att kryssmarkera och batcha o-

ringar? 
• Förlust per reklamation? 
• Förluster på olika reklamationer? 
• Vad kostar en produkt att tillverka? 
• Hur många reklamationer har det varit varje månad?  
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• Är det vanligt med missat material? 
 
18/4 intervju med Lean coordinator och Quality coordinator  

• Kvalitetsbristkostnaden för 2016 är den bara för pumparna eller hela 
företagets produktion? 

• Antal pumpar som tillverkas i månaden i snitt? 
• Vad kostar det att tillverka en produkt?  
• När införde ni dem olika förändringarna?  
• Gäller månadsrapporterna från 2016 för hela ljungbys tillverkning eller är 

det enbart pumparna?  
• Vilket problem är mest kostsamt?  
• Vad är det för skillnad på förhindrade avvikelser och reklamationer? 
• Vilka är reklamationerna för februari och mars 2017? 
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Bilaga 2 
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