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Sammanfattning 
 

Flertalet företag bemödar sig att på dagens hårt konkurrensutsatta marknader öka 

kundnöjdheten, detta har lett till att begreppet kvalitet har ökat enormt. För att säkerställa 

kvalitet på produkterna görs kvalitetskontroll eller kvalitetsinspektion innan produkterna 

lämnar företaget. Detta examensarbete har utförts på Atlantis Operations som ligger i 

Mölndal och tillverkar dentala distanser. Produkterna består av en del och tillverkas av 

titan i CNC-maskiner och kvaliteten på dem inspekteras efter tillverkningen. Distanserna 

är kundanpassade och de har höga krav på kvalitet enligt den medicintekniska lagen. Det 

är önskemål att kvalitetsinspektionstiden för en artikel som kallas Ankylos förkortas samt 

att processen förbättras. Arbetet startade med observationer och processtudie där det 

gjordes besök hos företaget för att genom dessa skapa en bra grund av information att 

arbeta med. 

 

Arbetet leder till att identifiera slöseri och det innebär att visualiseringen av processen har 

bildat en översikt av problemområden, vilket har gett möjligheter för eliminering av ett 

kvalitetsinspektionsmoment för Ankylos med bibehållen kvaliteten hos produkterna. 

Genom en jämförelse mellan olika arbetssätt och deras inverkan på inspektionstiden 

kommer man fram till ett standardiserat arbetssätt som har kortaste ledtiden. Slutligen 

föreslås några rekommendationer till förbättrade mätinstrument respektive processer.  
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Summary 

 
Most companies strive to increase customer satisfaction in today's hard competitive 

markets, which has led to the concept of quality increasing enormously. In order to ensure 

quality of the products, quality control or quality inspection is performed before the 

products leave the company. This degree project has been conducted at Atlantis 

Operations, located in Mölndal, and produces abutments. The products consist of a part 

and are made of titanium in CNC machines and the quality of them is inspected after 

manufacturing. The abutments are customized and they have high standards of quality 

according to the medical technology assessment. It is desirable that the quality inspection 

time of a product type called Ankylos be shortened and the process be improved. The 

work started with observations and process studies where visits were made to the 

company to create a good basis for information to work with. 

 

The work leads to the identification of waste and this means that the visualization of the 

process has formed an overview to the problem areas, which has provided opportunities 

for elimination of a step during the quality inspection process for Ankylos while 

maintaining the quality of the products. By comparing different working methods and 

their impact on inspection time, we arrive at a standardized work that has the shortest lead 

time. Finally, some recommendations are proposed to improve measurement tools and 

processes. 
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Abstract 

 
Denna studie har genomförts på Atlantis som ligger i Mölndal och tillverkar dentala 

distanser. Alla produkterna är kundanpassade och har höga krav på kvalitet, därför 

inspekteras kvalitet på produkterna efter tillverkningen. Denna undersöknings kärna är en 

fallstudie och data har samlats in genom deltagande observation och litteraturstudier. 

Arbetet leder till utveckling av en metod som har tidseliminering och 

arbetssättsförbättring i fokus samt att produkterna ska bibehålla kvaliteten. Projektet 

resulterar i eliminering av ett kvalitetsinspektionsmoment för Ankylos modeller samt 

föreslå ett standardiserat arbetssätt som har den kortaste ledtiden. Slutligen kommer några 

rekommendationer till förbättrade mätinstrument och processer. 

 

 

 

Nyckelord: Kvalitet, Kvalitetsinspektion, Kvalitetskontroll, Kvalitetsinspektionsmetod, 

Ledtid, Mätinstrument, Medicinteknik, Dentala distanser, Tandimplantat, Standardiserat 

arbetssätt.  
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1. Introduktion  

Detta kapitel handlar om bakgrund, problembeskrivning, undersökningsfråga, 

mål och syfte till arbetet samt avgränsningar.         

 

1.1 Bakgrund  

 

Kvalitetsutveckling har en historia lika lång som civilisationens historia. Många 

decennier innan industrialismen hade hantverkarna en nära relation med sina 

kunder. De hade redan börjat att tänka på hur de kunde tillfredsställa sina 

kunders behov. Platon (427–347 f.Kr) och Adam Smith (1723–1790) har skrivit 

att nyckeln till ökad produktivitet är specialisering, en nyckelfaktor för att öka 

kvaliteten. Efter den industriella revolutionen och senare under taylorismen 

utvecklades specialisering, vilken hjälpte att man kunde bygga upp en hel 

produkt av standardkomponenter (Bergman & Klefsjö, 2012). Efter detta, har 

begreppet kvalitet utvecklats och har fått många definitioner och dimensioner, 

parallellt med utveckling för tillverkningsmetoder.   

       

Kunderna är mest påverkade av kvalitet för att välja en vara eller tjänst 

(Montgomery, 2009). Ett företag som tillverkar en produkt eller levererar en tjänst 

kan inte överleva utan sina kunder. Företaget skapar värde för kunderna och 

kunderna betalar för detta. Senaste åren har valmöjligheterna blivit flera för 

kunderna, det vill säga för en speciell sorts produkt finns olika modeller att välja 

med olika form och funktioner. Parallellt med detta har 

konsumentmedvetenheten ökat bland kunderna. Kunden vet idag vilken produkt 

som är bra och vilken som är dålig. Om produkten inte kan tillfredsställa 

kundernas behov eller har bristande kvalitet, söker kunden samma produkt hos 

konkurrenterna omedelbart. Det betyder att brist på kvalitet kan rikta kunderna 

mot konkurrenterna. Idag är marknaden globaliserad och konkurrenterna för ett 

företag inte bara lokala (Thoumrungroje, 2004). 

  

Kvalitet är omvänt proportionell mot variationen och kvalitetsförbättring är 

eliminering av variationen i processer och produkter (Montgomery, 2013). En 

modern tolkning för LEAN säger att variationen är källan till slöseri i de flesta 

fall (Bjurström, 2016). Slöseri skapar inget värde för kunderna och minskar 

lönsamheten för företaget. Juran (1999) kategoriserar effekten av kvaliteten på 

ekonomin hos ett företag i två grupper: 
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 effekten av kvaliteten på kostnader:  Detta är alla kostnader som 

åläggs företaget på grund av defekter och ofullkomliga processer. 

Juran kallar sådana kostnader kvalitetsbristkostnad (Juran, 1999).  

 

 effekten av kvaliteten på inkomsten: Här definieras kvalitet som 

alla egenskaper hos en produkt som tillfredsställer kundernas 

behov. “Sådana egenskaper leder till att produkterna blir säljbara 

och bildar nöjdhet hos kunden på produkten. Högre kvalitet 

betyder bättre eller mer egenskaper vilket skapar mer nöjdhet hos 

kunderna” (Juran, 1999. s. 7.2) 

 

När kvalitet handlar om produkter inom medicintekniskbranschen, ska de 

uppfylla kraven som Sveriges Riksdag har satt under lagen om medicintekniska 

produkter (1993:584) med rubriken “krav på medicintekniska produkter” (se 

kapitel 3.5.2). Tandimplantat och distanser klassificeras som medicintekniska 

produkter (FDA, 2017) och nämnda kraven i lagen ska också uppfyllas hos dem. 

Enligt klassisk kvalitetsförbättringsmodell ses kvalitetsinspektion som alla 

aktiviteter för att hitta defekter på färdiga produkter, samt dokumentera och 

rapportera detta till planeringsgruppen. Inspektionen sker i slutet av 

tillverkningsprocessen för att upptäcka defekta produkter som redan har 

kommit ut från processen (Borkowski & Knop, 2016). Man jämför eller mäter 

produkter med standarder som har definierats som en acceptabel produkt. 

Borkowski & Knop (2016) kallar denna operationsmodell för 

kvalitetsinspektion som bedömande inspektion. 

Det här arbetet ska handla om hur kvalitetsinspektion kan utvecklas inom en 

medicinteknisk industri. Fokus ska ligga på hur kvalitetsinspektion av distanser 

som fästs på tandimplantat kan effektiviseras genom att eliminera slöseri utan 

att påverka produktens kvalitet. 

 

Tandimplantatens historia går tillbaka flera århundraden. Folk har försökt att 

ersätta saknade tänder på olika sätt för att återfå full bekväm tuggfunktion och 

ansiktsestetik. Innan den moderna och utvecklade implantattekniken som 

används idag, användes olika konstruktioner av dentala implantat och ramverk 

för att stödja tandproteser och partiella proteser. De olika material som 

användes i implantat var porslin, kobolt-krom, iridioplatinum men upptäckten 

av titan har förändrat implantatens historia (Rajput m.fl., 2016). Dagens 

utvecklade teknik inom medicinteknikbranschen som 3D-skanning respektive -

skrivning och CAD/CAM- teknik möjliggör tillverkning av kundanpassade 

tandimplantat till allt behov. 
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Tandimplantatssystem och distanser är kundanpassade och har höga krav på 

kvalitet; samt korta ledtider mot kunden. Tandimplantatsprodukter är 

relaterade till människohälsan och välfärden. I de flesta fallen har produkter 

en livslängd lika lång som kundens liv. Därför ska en distans levereras i rätt 

kvalitet och i rätt tid till kunden. 

1.2 Problembeskrivning  

Varje företag har definierat kraven på sina produkter för kvalitet, miljö och 

sociala aspekter genom beskrivande standarder. Företag som finns på plats tidigt 

med kvalitetsinspektion vinner kvalitet respektive ledtid på produkterna.   

 

Kvalitetsinspektion är ett viktigt element av en värdeskapande process på ett 

företag genom att föreslå förbättringar för processer eller produkter. 

Kvalitetsinspektion bör vara aktivt involverad i att föreslå och ta förebyggande 

och förbättringsåtgärder (Borkowski & Knop, 2016). Kvalitetsinspektion 

minskar slöseri genom att förebygga defekter eller omarbete. Samtidigt är själva 

kvalitetsinspektionen både kostnads- och tidskrävande. Därför bör processen 

planeras på så sätt för att själv inte bli källa till slöseri. 

Undersökningen kommer att utföras på Atlantis Operations, ett företag inom 

medicinteknisk industri, där tillverkas dentala distanser som består av endast en 

del och tillverkningen sker i fullt automatiserade CNC-maskiner. Distans är en 

medicinteknisk produkt vilket gör att kvalitetsinspektionen måste ta hänsyn till 

medicintekniska lagar. Kvalitetsinspektionen görs enligt företaget lämpligast på 

slutprodukter enligt klassisk kvalitetsförbättringsmodell. Detta leder till 

undersökningsfrågan:   

 

 

 

Undersökningsfråga 

Hur kan företaget utveckla kvalitetsinspektion av slutprodukter som leder till 

kortare ledtider med bibehållen kvalitet? 
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1.3 Mål  

Att utveckla en metod för kvalitetsinspektion som leder till kortare ledtid på 

produkten. 

1.3.1 Delmål 

 Identifiera eventuellt slöseri eller omarbete som påverkar ledtiden. 

 Att föreslå förändringar och förbättringar på nuvarande arbetsprocess 

som bidrar till ett standardiserat arbetssätt.  

1.4 Syfte 

Syftet med arbetet är att få fördjupad kunskap inom kvalitetsinspektion för att 

minska kvalitetsinspektionstiden på produkter, samt att produkterna ska uppfylla 

de nämnda kvalitetskraven enligt lag gällande medicintekniska produkter. 

Arbetet kommer även att lyfta fram ett standardiserat arbetssätt samt vilken 

metod som är bäst för att endast inspektera det som behövs, och i rätt frekvens. 

1.5 Avgränsningar  

Företaget tillverkar många olika artiklar av samma produkt men arbetet 

avgränsas genom att fokusera bara på kvalitetsinspektion för en distans som 

består av ca 20% av Atlantis produktion. Kvalitetsinspektionen innefattar inte 

processen eller inköpta råvaror. Arbetet är en fallstudie som ska utföras på ett 

företag och inom en särskild tidsperiod. 
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2. Metod 

Detta kapitel beskriver den metod som använts för att besvara frågeställningen 

som togs upp i introduktionskapitlet. Innan man fördjupa sig i metoden kommer 

vetenskapsteorin.  

 

2.1 Vetenskapsteori 

2.1.1 Data 

En vetenskaplig forskning använder data som råvaror för att besvara en fråga 

eller ta fram en slutsats. Vilken typ av data som passar bäst i datainsamlingen 

beror helt på forskningsämnet. Data är både svårfångad och kortlivad. 

Någonting som anses rätt idag av en person och på en särskild plats är inte 

nödvändigtvis rätt, dagen efter eller på en annan plats. Data är korruptbar också. 

Andrahandsrapporter över en händelse speglar inte verkligheten helt på grund av 

exempelvis försvunna detaljer i minnen, personliga tolkningar och tekniska 

avgränsningar (Walliman, 2011).  

2.1.1.1 Abstraktion 

 

Walliman (2011) kategoriserar abstraktion för data i en hierarki med fem 

huvudrubriker. Han förklarar med hjälp av ett diagram (figur 1) att så länge man 

går ner i hierarkin närmar man sig från abstrakta data till konkreta. 

 

 Teori: Abstrakt påstående som beskriver och gör anspråk om världen; 

forskningsproblem anges först på den här nivån. 

 Begrepp: Teori byggs upp på begrepp; de är abstrakta och det går inte att 

mäta dem direkt. 

 Indikatorer: De pekar på begreppsexistens.  

 Variabler: Indikatorns komponenter som är mätbara.    

 Värde: Faktiska enheter till mått på variabler. Den typ av data är mest 

konkreta.  
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    Figur 1. Diagram för abstraktionsnivå (Walliman, 2011. s.69). 

2.1.1.2 Primär- och sekundärdata  

 

Beroende på hur nära till händelsen eller forskningsämnet data har registrerats, 

kommer data i två huvudformer. Den typ av data som man får via observationer, 

direkta upplevelse eller har registrerat nära till ämnet kallas primärdata. 

Beroende på datainsamlingsmetod, delas primärdata i fyra typer (Walliman, 

2011):  

 Mätning 

 Observation 

 Utfrågning 

 Delaktighet 

 

Skrivna och inspelade källor som andra har gjort är blandade med tolkningar; 

denna typ kallas sekundärdata. Enligt Walliman (2011) är tillförlitlighet graden 

mindre för sekundärdata i jämförelse med primärdata.   

2.1.1.3 Kvantitativa och kvalitativa data 

 

Kvantitativa data är i form av siffror. De kan analyseras med hjälp av 

matematiska metoder och statistik. Vissa typer av data är i form av siffror från 

början, exempelvis antal invånare eller ekonomiska siffror. Andra typer av data 

är inte i form av siffror från början men det går att konvertera dem till siffror, 

exempelvis politiska opinioner.  

 

Kvalitativa data kan inte mätas och beräknas exakt. De är beskrivande samt 

uttrycks i form av ord och verbalt istället för nummer (Walliman, 2011). Ord kan 

inte manipuleras, behandlas och analyseras med hjälp av matematiska metoder 

vilket krävs för andra analytiska metoder. Data som handlar om människans 

sociala aktiviteter, opinion, tro och vanor kommer oftare kvalitativt. 

Observationsanteckningar, dokumentärfilmer och intervjuer är några exempel på 

kvalitativa data.  
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2.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Enligt Olsson & Sörensen (2011) utgår ett forskningsarbete från en eller flera 

frågor, problem eller funderingar som forskningsprojektet ska fokuserar på. 

“Varje forskningsbart problem kan belysas ur två perspektiv, kvalitativt och 

kvantitativt” (Olsson & Sörensen, 2011. s. 18). Det är syftet till forskningen som 

är avgörande för val av forskningsmetod. De två mest vanliga 

forskningsmetoderna som finns för en forskare är kvantitativ- respektive 

kvalitativ forskningsmetod. Ibland har forskaren nytta av en integration av båda 

metoderna. Nedanstående rader beskriver generellt och sammanfattningsvist 

båda metoderna.  

 

Kvantitativ metod: Kvantitativa forskningsmetoder används oftare inom 

naturvetenskapen och samhällsvetenskapen. Forskaren använder matematiska 

eller statistiska metoder för att analysera data som tagits fram från observerbara 

fenomen. Kvantitativa forskningsmetoder använder kvantitativa data till analys. 

Som sagt kan kvantitativa data vara i form av siffror, statistik, procent etcetera 

(Given, 2008).    

 

Kvalitativ metod: Enligt Corbin och Strauss (2008) menar man med kvalitativ 

forskningsmetod alla typer för forskning som inte använder statistiska metoder 

eller kvantitativa data för att ta fram en slutsats. Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver att den typ av forskningsmetod relateras oftast till socialantropologi 

och sociologi, hermeneutik eller fenomenologi. En kvalitativ metod består av tre 

huvuddelar (Corbin & Strauss, 2008): 

 Data: Datainsamling kan utföras på olika sätt. Intervju, observation och 

delaktighet är mest användbara sätt för datainsamling i en kvalitativ 

forskningsmetod.  

 Analys och tolkning: För att ta fram en slutsats använder man analytiska 

metoder. De analytiska metoderna används för datakonceptualisering 

eller så kallad “coding”. Ibland gör man icke statistiska samplingar, 

notering och visuella diagram för analys och tolkning av ett koncept.  

 Rapportering: Forskning kommer i form av en rapport och presenteras i 

vetenskapliga tidskrifter eller seminarium.  

 

Vissa kvalitativa forskningsmetoder är induktiva; Longman Dictionary of 

Contemporary English beskriver “induction” så här: “A process of thought that 

uses known facts to produce general rules or principles.” (Longman, 2014). “Om 

forskningsarbetet bedrivs efter den induktiva linjen utgår forskaren från 

upptäcker i verkligheten. Dessa sammanförs sedan till allmänna principer, som i 

sin tur tillsammans kan bilda en teori.” (Olsson & Sörensen. 2011. s. 48).  
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Tracy (2013) rekommenderar att den kvalitativa forskaren ska ta hänsyn till tre 

begrepp som hon kallar kärnbegrepp till en kvalitativ forskning: 

 Självsreflexivitet: Forskarens bakgrund, -erfarenheter, -synpunkter, -

interpretationer om världen och forskarens demografiska information 

m.fl. Allt detta som Tracy (2011) kallar bagage kan påverka forskningen 

och slutsatsen.  

 Sammanhang: Kvalitativ forskning handlar om att man sänker sig ned i 

en scen och försöka förstå detta. Forskaren undersöker målmedvetet och 

antecknar små ledtrådar för att bestämma hur man beter sig, liksom för 

att förstå sammanhanget och bygga större kunskapspåståenden om kultur.  

 Tjock beskrivning: Det är relaterad direkt till sammanhanget. Forskaren 

fördjupar sig i en kultur, undersöker de särskilda omständigheterna 

närvarande i den scenen och först därefter går mot finare uttalanden och 

teorier. 

 

Slutligen föreslås en lista enligt Bromley (1986. s.26) med tio steg som man bör 

ta när man genomför kvalitativ forskning (Walliman, 2011. s.130): 

 

 “Tydligt ange forskningsfrågor  

 Samla bakgrundsinformation för att förstå relevanta sammanhang, 

begrepp och teorier. 

 Föreslå flera tolkningar eller svar på forskningsproblem eller frågor 

baserat på denna information. 

 Använd dessa för att styra din sökning efter bevis som kan stödja eller 

motsäga dessa. Ändra tolkningarna eller svar vid behov. 

 Fortsätt leta efter relevant bevisning. Eliminera tolkningar eller svar som 

motsägs, lämna kvar en eller flera som förhoppningsvis stöds av 

bevisning. 

 “tvär undersöka” (cross examine) kvalitet och källor av bevisen för att 

säkerställa noggrannhet och konsistens.  

 Noggrant kontrollera logiken och validiteten av de argument som leder 

till dina slutsatser. 

 Om det finns mer än en möjlig slutsats, välj det starkaste fallet.  

 Om så är lämpligt, föreslå en handlingsplan mot bakgrund av detta. 

 Förbered rapporten som en redogörelse för din forskning.”  

2.3 Val av metod 

En viktig fråga i all vetenskaplig forskning är valet av metod och det är syftet 

och frågeställningar som styr vilken metod som passar bäst för att svara på det 
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man vill undersöka (Holme & Solvang,1997). Syftet med detta examensarbete är 

att hitta en metod för kvalitetsinspektion på produkten hos företaget och detta 

ska visas som ett beskrivande resultat i slutet av arbetet. Kvantitativ- och 

kvalitativa data kommer att samlas och bearbetas under arbetet men ingen 

statistisk eller matematisk metod hänvisar till slutresultat i detta fall. Därför 

passar en kvalitativ forskningsmetod bäst för detta examensarbete.  

 

Som sagt arbetet är en fallstudie som använder kvalitativ forskningsmetod samt 

används två nedanstående metoder vid datainsamling:  

 Litteraturstudie 

 Deltagande observation 

Metoderna kommer att beskrivas nedan, därefter kommer argumentation 

angående valet för metoderna. 

2.3.1 Litteraturstudie 

Att göra litteraturgranskning i ett vetenskapligt arbete är en nödvändig process 

för att förvärva kunskap kring det valda ämnet. Enligt Backman (2016) hjälper 

kunskapen att formulera en undersökningsbar problemställning att definiera 

begrepp och att hitta luckor i kunskapsmassan. Luckorna som man hittar kan bli 

intressanta ämnen för forskaren att jobba med. 

 

Litteraturgranskning i detta arbete ger bättre förståelse om begreppen kvalitet, 

kund och kvalitetsinspektion. En del kunskap om produkten på företaget och 

dess optimala egenskaper får man inom litteraturstudie också. Arbetet utförs på 

ett företag och fokuserar på en produkt. Från detta perspektiv ser man inte 

litteraturstudien bara som en källa till informationssamling utan som en klassisk 

litteraturstudie. Kunskapen som uppnås under litteraturgranskningen kan 

användas senare när man gör deltagande observationer på företaget. Detta hjälper 

forskaren att ha en vetenskaplig syn på fenomenet som ska studeras.  

2.3.2 Deltagande observation 

Enligt Dawson (2009) kan forskaren göra två olika typer av observationer, direkt 

observation och deltagande observation. Direkt observation handlar om 

observation av ett “ämne” i en viss situation och ibland används visuell teknik 

såsom enkelriktade speglar. Metoden används mest inom natur- respektive 

teknikvetenskap. Metoden är användbar också inom samhällsvetenskapen där 

människors beteende är i fokus. 
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Deltagande observation är en metod som används av forskaren för att generera 

förståelse och kunskap genom att titta på, integrera, fråga, samla in dokument, 

spela in ljud och video, och reflektera över fakta (Tracy, 2013). I deltagande 

observation, blir forskaren mer delaktig i livet för de människor som observeras 

(Dawson, 2009).   

 

Inom deltagande observation kan man även registrera hur folk reagerar på en 

fråga. Ibland kan folk demonstrera bättre förståelse över en process genom att 

göra saker än att verbalt beskriva sina kunskaper. Data som samlas med hjälp av 

deltagande observation kan vara kvalitativa eller kvantitativa. I denna metod är 

observationen inte begränsad till syn; alla typer av sinne inkluderas i 

observationen (Walliman, 2011). Data som insamlas med hjälp av metoden är 

primärdata i de flesta fall och som sagt har primärdata en högre 

tillförlitlighetsgrad i jämförelse med sekundärdata.      

 

I dagens läge utförs allt kvalitetsinspektioner på företaget manuellt. Operatörerna 

mäter höjden för produkten, skruvhål diameter samt yttre- respektive inre 

diameter på nedre delen (interface) av produkten. Mätningar görs med hjälp av 

digital höjdmätare, måttpinnar och tolkar. Det är samma instrument som används 

varje gång till kvalitetsinspektion. Mätinstrument är kalibrerade och kalibrering 

görs en gång om året. Mätinstrument som används på företaget visas i figur 2.  

        

 

       Figur 2. Mätinstrument till kvalitetsinspektion på företaget.  
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Det bästa sättet att samla information kring processen är att man gör deltagande 

observationer på arbetsplatsen inom en tidsperiod. Fördelen med metoden är att 

forskaren får kunskap kring nuläget och arbetssättet, samlar data om hur 

processen börjar och hur den slutar, ser starka och svaga punkter, identifierar 

eventuella slöseri och flaskhalsar, testar åtgärder på plats som kan hjälpa att 

uppnå syftet. Den viktigaste fördelen som observation ger till en fallstudie är att 

forskaren undersöker fenomenet inom fenomenets reala kontext där gränserna 

mellan själva fenomenet och kontexten inte är så klara. Detta bidrar till att 

fenomenet studeras med all relation till kontexten (Yin, 1989). Forskaren ser, 

antecknar, spelar in, undersöker, frågar, jämför och testar under observationen.  

2.4 Analysmetod  

Att organisera och analysera kvalitativa data kan vara en riktig utmaning för en 

kvalitativ forskare. Här jobbar man med data i form av ord, bild och även ljud. 

Man försöker att ta fram en slutsats med hjälp av den typen av data. Jämfört med 

kvantitativ forskning som har väletablerade verktyg i form av statistiska metoder 

till dataanalys, är kvalitativ metod fortfarande ett oetablerat verktyg. Det är svårt 

att anpassa exakta matematiska formler till behandling av data som är relaterade 

till människors känslor, attityder, bedömningar och deras samspel i samhället 

(Walliman, 2011).  

 

Under en kvalitativ forskning samlas information i de flesta fall i form av text. 

Enligt Walliman (2011) kan inte en besvärlig massa av information som samlats 

in för att ge underlag till analys vara lätt att förstå när den presenteras som 

utvidgad text. Det är svårt att strukturera information i form av text. Våra minnen 

kan inte väl hantera stora mängder av information därför är det bättre att förenkla 

komplex information i mönster och lättförståeliga konfigurationer.  

 

I detta examensarbete används de tre nedanstående stegen för att analysera 

insamlad information. Själva stegen rekommenderas av Miles och Huberman 

(1994, s. 10–12):  

 

 Datareduktion  

 Datadisplay 

 Slutsats ritning/verifiering  

 

Under datareduktion sammanfattar och förenklar man data så mycket som 

möjligt. Man eliminerar de typer av insamlade data som inte är relevanta. Man 
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grupperar de typer av data som har likadana egenskaper. Under nästa steg 

arrangerar man data i form av diagram och tabeller för att presentera dem på ett 

visuellt sätt. Slutligen kan man utforska relationer och mäta den relativa 

betydelsen av olika faktorer (Walliman, 2011).  

2.5 Reliabilitet  

Att man får samma resultat vid varje mätning när man mäter någonting kan 

enkelt beskriva reliabiliteten. Graden av överenskommelse mellan mätningar 

med samma mätinstrument är reliabiliteten. Reliabiliteten kan undersökas på 

olika sätt; ett vanligt sätt som kallas test-retest metod är att man mäter vid en 

viss tidpunkt och upprepar vid ett senare tillfälle detta. En hög grad av 

överenskommelse tyder på hög reliabilitet (Olsson & Sörensen, 2011). 

Reliabilitet till en studie betyder i hur stor utsträckning andra forskare får samma 

resultat om de upprepar studien under samma tillvägagångssätt. För de flesta 

fallstudier förändras verkligheten under tiden på grund av människors deltagande 

och variation; detta leder till att exakta resultat sannolikt inte kommer att 

upprepas i framtiden även om samma tillvägagångssätt används. Men detta 

betyder inte att relativt nära resultat aldrig kommer att uppnås.  

 

Detta examensarbete fokuserar bara på kvalitetsinspektion hos en artikel. Under 

deltagande observationen kommer data samlas kring arbetssättet på 

kvalitetsinspektionsavdelningen angående produkten. Alla frågor och deras svar 

som är relaterade till arbetet och frågas under observationen kommer att skrivas 

på plats. Frågorna och svaren kommer att dokumenteras och bifogas med arbetet 

i en bilaga. Detta kan höja reliabiliteten för metoden.     

2.6 Validitet 

Enligt Dahmström (2011) är mätfel som uppkommer vid mätningar antingen 

slumpmässiga eller systematiska fel. Slumpmässiga fel uppstår när man får olika 

resultat vid mätning av samma element med samma mätinstrument. Om 

variabeln som används inte är ett lämpligt mått på den undersökta egenskapen, 

uppstår systematiska fel. Dahmström (2011) nämner fyra orsaker till ett fel: 

Mätmetoden, Mätinstrumentet, intervjuaren och respondenten.  

Frågor som ställs inom en intervju är mätinstrumentet; de ska vara relevanta och 

mäta det som ska mätas; det vill säga att de ska ha validitet. “Validitet avser ett 

mätinstruments förmåga att mäta det som ska mätas.” (Olsson & Sörensen. 2011. 

s. 124). 
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3.Teori 

Det här kapitlet beskriver teoretiskt kvalitet, kvalitetsutveckling, 

kvalitetsinspektion, kvalitetskrav på medicintekniska produkter, tandimplantat 

och distanser, ledtid, tillverkningsprocess, mät-och kontrollinstrument, 

nulägesanalys och standardiserat arbetssätt.  

 

3.1 Kvalitet 

Flertal företag bemödar sig att på dagens hårt konkurrensutsatta marknader öka 

kundnöjdheten och eliminera kostnaderna i hela verksamheten. Detta har lett till 

att begreppet kvalitet har utökat enormt. Det finns inte ett enda riktigt sätt att 

definiera kvalitet. Däremot har erfarenhet visat att man inte bör använda olika 

definitioner i samma företag eller organisation. Ett viktigt uttryck för hur man 

definierar kvaliteten är att det ska vara meningsfullt och kommunicerbart för 

både interna och externa kunder. Kvalitet för vem eller vilka och valet av 

perspektiv är mest centralt och det kan klargöra för att kunna formulera 

meningsfulla och tydliga kvalitetsdefinitioner (Edvardsson,1996). 

 

Den traditionella definitionen på begreppet kvalitet handlade bara om produktens 

fysiska egenskaper. Kvalitetsbegreppets betydelse har ändrats under tiden efter 

att fysiska produkter har börjat att kompletteras med tjänster. Den gamla synen 

på kvalitet är inte längre gällande och begreppet har dessutom blivit kopplat till 

hur kunden upplever produkten eller tjänsten (Thomasson,1993).   

 

Nuförtiden anser man att kvalitet är en mängd uppfattningar som i sig inkluderar 

alla egenskaper, faktorer och förhållanden som är relevanta för en kund av en 

vara eller tjänst, eller blandning (Wallström & Häggström,1994). 

 

Kvalitetsdefinitioner har olika betydelse för olika personer, liksom många andra 

fenomen i verkligheten kan det uppfattas på olika sätt. Marton (1978) beskriver i 

ett exempel hur verkligheten anses hos varje person: 

 

Olika aspekter av verkligheten är synliga ur olika perspektiv. När 

vi letar efter något som inte är synligt ur vårt eget perspektiv, begår 

vi vad som kallas ett “kategorifel”. I en av de illustrationer han ger, 

går en turist runt Oxford och tittar på högskolebyggnader, 

bibliotek, vetenskapliga institutioner. “Det här är väldigt intressant, 

frågar han, men var är universitetet?” (Marton, 1978. s.3) 
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Det finns många definitioner på begreppet kvalitet, enligt Crosby (1979, s.83) 

definieras kvalitet som:  

“överensstämmelse med krav” 

 

Denna definition har ett tillverkarens perspektiv, det vill säga att tillverkaren 

kategorisera vissa krav och därefter försöker uppfylla dessa krav. Med denna 

definition menas främst att “göra saker rätt”. Detta kan leda till att det uppstår 

“gap” mellan kundens verkliga behov och organisationens verksamhet. 

 

En annan definition på kvalitetsbegreppet enligt Juran (1999, s. 4.20): 

 

“Fitness for use”, det vill säga “lämplighet för användning” 

 

Denna definition framhåller att “göra rätt saker på rätt sätt” detta innebär att 

produkten ska ha kvalitet på så sätt att den är passande för användning under alla 

tidsperioder från marknadsanalyser till den slutliga användningen (Sörqvist, 

1998). 

 

Bergman och Klefsjö (2012, s.23) anser att definitionen på kvalitet behöver 

vidgas och att det är viktigt att urskilja mellan behov och förväntningar, 

“Kvalitet på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa och helst överträffa 

kundens behov och förväntningar” 

 

Som definition av kvalitet handlar det inte bara om att uppfylla kundens behov 

och förväntningar utan det är även viktigt att försöka överträffa kundens 

förväntningar för att skapa hög kundtillfredsställelse. Graden av 

kundtillfredsställelse är ett slutligt mått på kvalitet.  

3.1.1 Kvalitetsdimensioner på en produkt  

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) finns det olika egenskaper hos en produkt 

som utformar kundens bedömning och uppfattning av produkten. De kallar 

sådana egenskaper kvalitetsdimensioner och illustrerar de kring begreppet 

kvalitet enligt figur 3. 
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Figur 3. Några kvalitetsdimensioner på en produkt (Bergman & Klefsjö, 2012. s. 32) 

 Driftsäkerhet: Detta beskriver hur ofta ett fel inträffar hos produkten och 

hur allvarligt det är. 

 Prestanda: Egenskaper hos produkten som hastighet, effekt, storlek etc.   

 Underhållsmässighet: Det handlar om hur lätt det är att upptäcka, 

lokalisera och avhjälpa fel.  

 Miljövänlighet: Det handlar om produktens inverkan på miljön. 

 Utseende: Estetisk egenskap hos produkten som skapas genom 

exempelvis design och färgval. 

 Felfrihet: Produkten ska vara utan fel eller brister vid inköp. 

 Säkerhet: Varan ska vara säker att använda.  

 Hållbarhet: Att varan inte försämras. Annan syn på hållbarhet är att 

varan bidrar till en “hållbar utveckling” (Bergman & Klefsjö, 2012).  

3.2 Kvalitetsutveckling 

I nästan alla organisationer bedrivs det idag kvalitetsarbete som en integrerad del 

av verksamheten. Detta leder till grunden för den som idag på svenska kallas 

offensiv kvalitetsutveckling. I den svenska översättningen markeras offensivt att 

det handlar om att förebygga, förändra och förbättra istället för att kontrollera 

och reparera. Med utveckling avser man på ett ständigt pågående arbete. Det ges 

en bild av att allting har möjlighet att förbättras – däremot är det kanske inte på 

bästa sätt, men det kan alltid förändras till det bättre (Bergman och Klefsjö, 

2012). Bergman och Klefsjö ser offensiv kvalitetsutveckling som ett 

helhetsgrepp, och definierar som: 

 

“Man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov 

och förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete i 

vilket alla är engagerade och som har fokus på organisationens processer” 

(Bergman & Klefsjö, 2012. s:38). 
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Arbete med offensiv kvalitetsutveckling fastställas med vissa villkor för att 

tillfredsställa den externa kunden, genom hög kvalitet och de interna kunderna 

också tillfredsställs genom hög intern kvalitet med mindre resurser (Nilsson, 

1999). Många företag och organisationer som arbetat med offensiv 

kvalitetsutveckling har blivit framgångsrika och åstadkomma bra lönsamhet, 

men vissa av företagen som inte hade starkt stöd och intresse från ledningen är 

mindre framgångsrika.  

 

Att fastställa vilken syn företaget har på frågor om kvalitet är ledningens plikt, 

det kan exempelvis vara en kvalitetspolicy och genom att stödja aktiviteter som 

är relaterade till kvalitet. Bergman och Klefsjö (2012) kategoriserar vilka 

uppfattningar som är viktiga för ledningen, som ska ligga till grunden för 

kvalitetsutvecklingen inom organisationer. Dessa uppfattningar till offensiv 

kvalitetsutveckling sammanfattas till ett antal hörnstenar enligt figur 4. 

 

 

Figur 4. Hörnstenar i offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012. s. 40) 

 

Nedan följer en beskrivning av hörnstenarna:  

3.2.1 Sätt kunderna i centrum 

Centralt för ett kvalitetsarbete är att sätta kunden i centrum, för att kunderna som 

värderar kvalitet på en produkt eller tjänst då ställs i relationen till deras behov 

och förväntningar. 

“Alla Organisationer är beroende av sina kunder och bör därför förstå aktuella 

och framtida kundbehov, bör uppfylla kundkrav och bör sträva efter att 

överträffa kundens förväntningar” (SIS, 2010, s. 133). 
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Att aktivt ta reda på vad kunden vill ha, betyder att sätta kunden i centrum. 

Sedan strävar organisationen att under utveckling och tillverkning av varor och 

tjänster systematiskt försöka uppfylla eller överträffa dessa behov och 

förväntningar. Vad kunden verkligen efterfrågar är det inte alltid lätt att ta reda 

på. Varje kund har sina unika behov och förväntningar som förändras under 

tiden. Det gäller både interna och externa kunder (Bergman & Klefsjö, 2012). 

3.2.2 Basera beslut på fakta 

När det handlar om kvalitetsförbättringar är det viktigt att basera beslut på fakta 

och det kräver att man samlar in relevant information. Beslutet måste komma 

utifrån fakta som samlas in, struktureras och analyseras och slumpfaktorer ska 

inte ha en väsentlig betydelse.  Alla beslut som tas bör fattas utifrån systematiskt 

insamlade av information om kundernas behov, önskemål, reaktioner och 

tyckande (Bergman & Klefsjö, 2012). Det bidrar till att de faktiska 

anledningarna till problemet kommer fram. 

 

Informationen ska systematiseras och analyseras på ett bra sätt för att göra lättare 

för beslutsfattande. Detta görs vanligen genom olika lednings- och 

förbättringsverktyg. Sju förbättringsverktyg klargör hur man ska analysera och 

strukturera numerisk information och dessa bidrar till ett mer effektivt sätt att 

fatta riktiga beslut. Dessa är styrdiagram, paretodiagram, sambandsdiagram, 

datainsamling, histogram, uppdelning och Ishikawadiagram (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Även verbal information ska också sammanställas, så som 

åsikter, beskrivningar, händelser och känslor. För att strukturera och analysera 

denna typ av information finns sju ledningsverktyg: släktskapsdiagram, 

träddiagram, matrisdiagram, relationsdiagram, matrisdataanalys, pildiagram samt 

processbeslutsdiagram. 

3.2.3 Skapa förutsättning för delaktighet 

För att organisationens kvalitetsarbete ska förbättras krävs det att organisationen 

arbetar med en annan framgångsfaktor nämligen delaktighet. Organisationen 

skapar förutsättningar för detta genom att alla medarbetarna får känna sig 

delaktiga, ansvariga, och har möjligheten att påverka beslut i sin situation samt 

delta i förbättringsarbetet. Vilket leder till att det skapas en företagsvinnande 

situation där medarbetarna är främsta resurser för organisationens eftersträvan att 

utveckla sin kompetens. På så sätt är engagemang inom ledningen oerhört viktigt 

för att involvera de anställda (Bergman & Klefsjö, 2012).  
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3.2.4 Arbeta med processer 

I en verksamhet finns det en mängd av aktiviteter som upprepas i tid och vars 

syfte är att tillfredsställa interna och externa kunders behov. Ett företags 

verksamhet måste betraktas i form av processer under arbete med ständigt 

förbättringsarbete. Processen definieras som ett nätverk av aktiviteter som utförs 

i en speciell ordning för att tillfredsställa sina kunder med det som tillverkas och 

samtidigt använda så lite resurser som möjligt (Bergman & Klefsjö, 2012).  I en 

process måste företaget fastställa processers infall och utfall, och det avbildas 

vad processen kommer att ta emot, vad den ska utföra och vad den ska leverera 

(Karlsson & Söderstedt, 1997). De vanligaste typer av processer är 

huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser. 

3.2.5 Arbeta med förbättringar 

I dagens läge är det oerhört viktigt att arbeta med förbättringar för att 

förändringarna är snabba och om inte företagen anpassar sig med är risken stor att de 

tappar kunder och marknadsandelar. Några faktorer som belyser ännu mer än 

tidigare är bland annat ökat kvalitetskrav från externa kunder, högre konkurrens, 

globalisering etcetera. För att företaget ska kunna bevara långsiktig effektivitet 

bör företaget förbättra funktioner och därmed lönsamhet. Förbättringar kan vara 

långsiktiga eller kortsiktiga, och det innebär att förbättra affärsidéer och 

organisationsformer i rutiner, produkter eller processer (Bruzelius & Skärvad, 

2011). 

 

Bergman och Klefsjö (2012, s. 46) beskriver kvalitetsutvecklingens grundregel 

som “det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad” 

Externa trycket är inte den enda som ska beaktas i förbättringsarbetet, utan här 

måste även kvalitetsbristkostnader beaktas. Målet med förbättringsarbete är att 

höja kvaliteten hos en produkt eller tjänst till lägre kostnad. För att strukturera 

förändringsarbetet finns ett välkänt verktyg i förbättringsarbete som kan 

användas av företaget. Verktyget kallas PDCA-cykeln, vilket står för planera – 

göra – studera – lära (Bergman & Klefsjö, 2012). 
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3.3 Kvalitetsinspektion 

Inom litteraturen för kvalitetsutveckling och kvalitetsförbättring kommer ofta 

inspektion och provning tillsammans. Gookins (1999) beskriver i boken Juran's 

Quality Handbook under sektionen “Inspection and Test” att aktiviteter som är 

relaterade till inspektion och testning alltid innebär utvärdering av en egenskap 

som hänför sig till ett specifikt krav. Kravet kan vara i form av en standard, en 

ritning, en skriftlig instruktion, ett visuellt hjälpmedel, eller något annat sätt som 

förmedlar den karakteristiska specifikationen. 

 

Kontroll och provning kan göras automatiskt, manuellt, eller båda i ett 

sekventiellt sätt. Enligt Juran (1945, s. 23) består utvärderingsprocessen av 

följande steg som tillämpas på varje egenskap:  

 Tolkning av specifikationen 

 Mätning av kvaliteten på det karakteristiska 

 Jämföra punkt 1 med punkt 2 

 Att bedöma överensstämmelse 

 Behandling av överensstämmande poster 

 Disposition av avvikande poster 

 Registrering av uppgifter som erhållits 

Nämnda steg kan användas både till produkter eller tjänster.  

 

Enligt Gookins (1999) kan inspektion och provning delas i två grupper: 

 Attribut inspektion: Inspektion och provning kan bestämmas genom att 

använda de människans inneboende sinnen (lukt, smak, syn, hörsel och 

tryck), eller kan det göras med hjälp av en icke-variabel tolk, ett icke-

variabelt elektroniskt instrument, icke-variabelt laserinstrument, med en 

icke-variabel kemisk eller fysikalisk provanordning, eller någon annan 

metod där ett beslut fattas baserat på bara “acceptera” eller “avvisa” 

beslutsamhet. 

 

 Variabel inspektion: Inspektion och provning utvärdering bestäms genom 

att använda någon mätanordning, oavsett om den är mekanisk, 

elektronisk, laser, kemisk, eller någon annan metod som kommer att visa 

data. Data genereras genom att fysiskt mäta det karakteristiska, i vilket ett 

beslut fattas baserat på avläsningen av ett verkligt värde. 

 

Gookins (1999) skriver att det primära syftet med inspektion och provning är att 

bestämma om produkter eller tjänster överensstämmer med specifikationen eller 

inte. Detta syfte kallas ofta godkännande inspektion (acceptance inspection) och 

godkännande provning (acceptance testing). Han klassificerar alla olika typer av 
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inspektioner som görs för produkter och tjänster i en tabell med 12 typ av 

inspektioner och deras primära funktion. Tabell 1 visar bara tre typer av dem. 

Läsaren kan hitta hela tabellen på Juran's Quality Handbook sidan 23.2. 

 

Tabell 1. Underindelning av inspektion till en produkt (Gookins, 1999. s. 23.2). 

Typ av inspektion  Primär funktion 

Mottagande (eller 

inkommande) 

inspektion och 

provning 

För att säkerställa att inkommande material inte 

används eller behandlas förrän inspektion och 

provning. För att se att varan är i överensstämmelse 

med specificerade kraven.  

In-process inspektion 

och provning 

För att säkerställa att produkten inom processen inte 

flyttas framåt tills den har inspekterats och provats. 

För att se att produkten är i överensstämmelse med 

specificerade kraven. 

slutinspektion och 

provning 

För att säkerställa att färdig komponent eller produkt 

inte levereras förrän alla aktiviteter på produkter har 

slutat på ett tillfredsställande sätt.  

 

Människor som är engagerade på heltid i inspektionsarbete bär vanligtvis titeln 

inspektör men ofta är de erkända som produktvärderingsmän, produktrevisorer 

och produktkontrollanter för verksamheter som producerar en produkt. 

 

Inom kvalitetsutvecklingslitteratur finns två olika syner och tolkningar över 

kvalitetsinspektion, traditionell syn och modern syn: 

3.3.1 Traditionellt tillvägagångssätt för kvalitetsinspektion 

Grunden för det traditionella kvalitetsförbättringssystemet är en cykel av 

successiva steg med: planera, göra och kontrollera. I det traditionella 

förhållningssättet till kvalitetsförbättring fokuserar kvalitetskontroll enbart på de 

diagnostiska resultaten som är relaterade till uppfyllelsen av kvalitetskraven; 

detta är begränsat till postoperativ- eller efterproduktionsinspektion. I denna 

cykel bestäms de optimala processförhållanden på planeringsskedet; därefter 

utförs vissa åtgärder på grundval av planerna och slutligen kontrolleras 

kvaliteten i inspektionsfasen. Inspektörerna lämnar information till 

planeringsavdelningen i syftet av att hitta en defekt. I nästa cykel vidtas 
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korrigerande åtgärder med syftet att förbättra processen. I cykeln till “Planera, 

göra och kontrollera” letar man inte efter orsaken till defekten, utan hittar bara 

defekten och skickar feedback om defekten. Kvalitetsinspektion av denna typ är 

ofta acceptansinspektion. Att eliminera (material, halvfärdiga produkter, 

komponenter) som inte uppfyller kraven under tillverkningsprocessen är det 

huvudsakliga syftet för inspektionen (Borkowski & Knop, 2016).  

 

Borkowski & Knop (2016) skriver att inom kvalitetsinspektion är metoden som 

används i det traditionella tillvägagångssättet för kvalitetsförbättring bedömande 

inspektion. Enligt figur 6 illustrerar de en verksamhetsmodell för den typ av 

inspektion. Inspektionen sker vanligtvis i slutet av tillverkningsprocessen och 

den detekterar defekter som redan finns, samt jämför tillverkade produkter med 

angivna standarder och upptäcker de som är inte kompatibla med de, och 

förkastar dem som skrot eller skickar tillbaka dem i processen till omarbete. 

 

 

Figur 6. Verksamhetsmodellen av bedömande inspektion (Borkowski & Knop, 2016. s.12) 

3.3.2 Modernt tillvägagångssätt för kvalitetsinspektion 

“Kvalitetsinspektion inom ramen för modern modell av kvalitetsförbättring sker i 

samma plats där fel och kvalitetsproblem uppstår” (Borkowski & Knop, 2016. 

s.12). Att integrera kvalitetsinspektion i tillverkningsprocessen möjliggör för 

kontroll innan processen startar och detta leder till att erhålla omedelbar 

feedback och hjälper till att lösa kvalitetsproblem innan några defekta produkter 

kommer ut från processen. I den moderna strategin för kvalitetsförbättring 

behandlas kvalitetsinspektion som ett värdeskapande verktyg. 

  

Kvalitetsinspektion föreslår hela tiden förbättringar och detta leder till positiva 

förändringar i produktionsprocessen. Idag kräver modern produktion en modern, 

snabb och noggrann kvalitetsinspektion vilken resulterar i minskade kostnader 

genom att minska mängden av avvikelse samt förbättrad processeffektivitet. I 

den moderna modellen lyfter man kvalitetsinspektion upp från en passiv form till 

en aktiv form. Med detta menar man att kvalitetsinspektion inte bara är ett 
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detektorsystem till defekter utan ett förutseende-system (Borkowski & Knop, 

2016). En sådan modell till kvalitetsinspektion kallas av Borkowski & Knop 

(2016) källinspektion. De illustrerar modellen enligt figur 7, sedan beskriver de 

att källinspektion kontrollerar att all input till en process är acceptabel innan 

processen exekveras. 

 

Om något av input inte är korrekt eller om några misstag har gjorts i inställningar 

tas åtgärder fram för att stoppa och varna innan processen exekveras. När input 

accepteras exekveras processen utan något behov till nedströmsinspektion. 

Källinspektion som är baserad på Poka-Yoke-lösningen ses som den bästa 

modellen för att styra variationer, defekter och andra källor som orsakar defekter. 

 

 

Figur 7. Verksamhetsmodellen av källinspektion (Borkowski & Knop, 2016. s.13) 

3.4 Medicintekniska produkter 

3.4.1 Definition 

WHO (World Health Organisation) definierar “health technology” motsvarande 

för begreppet medicintekniska produkter så här:  

 

“Medicinsk teknologi hänvisar till användning av organiserad kunskap och 

färdigheter i form av utrustning, läkemedel, vacciner, procedur och system som 

utvecklats för att lösa ett hälsoproblem och förbättra livskvaliteten.” (WHO, 

2017). I Sverige definieras medicintekniska produkter enligt lagen (1993:584) 

om medicintekniska produkter under paragraf 2 §: “Med en medicinteknisk 

produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift ska användas, 

separat eller i kombination med annat, för att hos människor 

1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 

2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en 

funktionsnedsättning, 

3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller 
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4. kontrollera befruktning.” med ett beskrivande undantag i samma kapitel: “Om 

produkten uppnår sin huvudsakligen avsedda verkan med hjälp av 

farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel är den dock inte en 

medicinteknisk produkt enligt denna lag.”  

 

Enligt Läkemedelsverket (2016. s.3) “omfattar definitionen av en medicinteknisk 

produkt ett mycket brett område med produkter som är avsedda att användas 

inom alla delar av hälso- och sjukvården. Begreppet täcker allt från små  enkla 

produkter till stora avancerade system. Det är viktigt att notera att det är 

tillverkarens syfte och verkningsmekanismen hos en produkt, och inte 

konstruktionen eller användaren, som avgör om produkten blir en 

medicinteknisk produkt.” 

3.4.2 Kvalitetskrav på medicintekniska produkter 

Enligt definitionen ska medicintekniska produkter användas när ett hälsoproblem 

uppstår; därför kraven för att produkten uppfylla vissa egenskaper blir hårdare. 

Som sagt i introduktionskapitlet måste en medicinteknisk produkt i Sverige 

uppfylla vissa krav som står i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter: 

  

5 § En medicinteknisk produkt ska vara lämplig för sin användning. Produkten är 

lämplig när den 

 

1. är rätt levererad och installerad samt underhålls och används i enlighet med 

tillverkarens märkning, bruksanvisning eller marknadsföring, och 

2. uppnår de prestanda som tillverkaren avsett och tillgodoser höga krav på 

skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa hos patienter, användare och andra. 

Lag (2009:271). 

3.5 Tandimplantat och distans 

3.5.1 Tandimplantat  

Ersättningar för förlorade tänder fanns redan under antiken. Materialen som 

användes som implantatmaterial var elfenben, snäckskal och ben (Anusavice 

m.fl., 2013). Under flera decennier var implantatsbehandlingen misslyckad. En 

ny framgångsriksmetod inom tandimplantat kom när en svensk läkare, Per-

Ingvar Brånemark, upptäckte att olegerad titan är ett material som helt och fullt 

accepteras av benvävnaden. Titan har också en god korrosionsbeständighet, 
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styrka och vikt-förhållande som är lämplig och det är inte skadligt för kroppen. 

Då kunde titan användas som en ersättning för förlorade tänder (Adell m.fl., 

1981).  

 

Läkemedelsverket (2003, s. 42) definierar ett implantat generellt som: “Varje 

produkt som är avsedd att föras in helt i människokroppen eller ersätta en 

epitelial yta eller ögats yta genom ett kirurgiskt ingrepp och som är avsedd att 

stanna i kroppen efter ingreppet. Som implantat betraktas också varje produkt 

som är avsedd att delvis föras in i människokroppen genom ett kirurgiskt ingrepp 

och som är avsedd att stanna kvar där i minst 30 dagar efter ingreppet”. 

Implantat inom tandvården kan beskrivas enligt AAID (American Academy of 

Implant Dentistry, 2013) som “en cylindrisk och / eller avsmalnande stolpe, 

vanligtvis gjord av titan, som tjänar som ersättning för tandroten”.   

3.5.2 Distans  

Enligt FDA (Food and Drug Administration, 2017) är distans en medicinteknisk 

produkt som används tillsammans med en endosseous tandimplantatarmatur för 

att hjälpa till vid protetisk rehabilitering. I en annan definition beskriver AAID 

(2013) distansen som “en kontakt, placerad på eller inbyggd i toppen av 

tandimplantatet, för att ansluta implantatet till ersättningstanden eller tänderna”. 

Figur 8 visar att distansen möjliggör kopplingen mellan kronan och implantatet.  

 

 

 Figur 8. Placering av en distans i ett tandimplantatssystem (AAID, 2017).  

 

Distanser fästs vid implantatet mekaniskt med en skruv och skruven används för 

att skapa klämtryck mellan fixturen och distansen. Distanser kan tillverkas av 

olika material till, exempel titan, guldtonad titan eller zirkoniumdioxid. Vilken 

typ av material som bör användas är en diskussion mellan patienter och 

tandläkare eller tandkirurg. 
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Botten av distansen har en hexform för att förhindra rotation av distansen i 

fixturen (interface). Det finns olika antal standardmönster på interface som ska 

passa till respektive implantatssystem. Implantatdistanser kan vara antingen 

standard eller anpassade. Användningen av en standarddistans indikeras om 

implantatet placeras i ett nästan perfekt protetiskt läge, dessutom är 

standarddistanser tidseffektiva i den totala behandlingen och förkortar den 

tekniska tillverkningstiden. Anpassade distanser ger läkaren frihet att 

individualisera implantatets position och vinklar. 

 

Anslutningen mellan distanser och implantat av hög kvalitet är en avgörande 

faktor som underlättar arbetet för tandläkare eller kirurg. Det påverkar även 

långtidsstabiliteten och resultatet (Östman m.fl., 2004).    

3.6 Ledtid 

Ledtid kan ha olika definitioner beroende på användningsområdet till exempel 

ledtid inom journalism, handel, medicin och tillverkning. Med begreppet ledtid i 

detta examensarbete menas de definitioner som används inom 

produkttillverkning. Lindström och Bonde-Wiiburg (2000) definierar ledtiden 

som den tid som går från order till leverans. Det kan gälla då en extern kund 

beställer en produkt men kan också gälla den tid som går från att en viss 

operation i verkstaden börjas till den avslutas.  

 

Ledtid är den mängd av tid som erfordras för att omvandla en produkt från 

råmaterial till en färdig produkt. Ledtiden är ett produktivitetsmått som används 

vanligen på grund av att data lätt kan spåras eller uppmätas (Metzinger & Latif, 

2003). Ledtiden är skillnaden mellan den tidpunkt som produkten kommer in i 

processen i form av råmaterial eller komponent och den tidpunkt som produkten 

släpps ur processen i form av en färdig produkt (Schonberger, 1986).  

 

Att man tar hänsyn till ledtiden är nödvändig vid framställning av komponenter i 

en tillverkningsprocess eftersom det är den tid som kunden kommer att vänta för 

att få en färdig produkt. Minskning av ledtiden tillåter tillverkaren att snabbare 

återställa investeringar i tid och material. Ledtiden är en viktig faktor i Lean 

produktion genom att ta bort icke- värdeskapande steg som skapar slöseri i 

produktionscykeln (Nyman, 1992). En kort ledtid är ett måste för företaget för att 

kunna erbjuda korta leveranstider till kunden. En lång ledtid har flera negativa 

effekter. Långa ledtider leder till långa leveranstider och det kan medföra förlust 

av kunder. Dessutom leder det till ökad kapitalbindning och kapitalbindning har 

direkt inverkan på lönsamheten (Jonsson & Mattsson, 2011).  
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3.7 Tillverkningsprocess   

3.7.1 CNC  

I slutet av 1600-talet och början av 1700-talet uppfanns ångmaskinen och det 

gjorde att man började konstruera och använda kraftmaskiner för att öka 

produktionen. 1952 kom den första NC-maskinen (numeriska styrning) som 

normalt skulle få sina instruktioner från hålkort som innehöll koordinatdata. 

Denna teknik har sedan utvecklats till att bli en dominerande teknik inom 

tillverkning och blev början på att kunna tillverka detaljer med större 

noggrannhet och mer flexibelt än den dåvarande manuella styrningen (Lindén, 

2007). 

 

En CNC-maskin är en datorstyrd tillverkningsmaskin som styrs genom att mata 

in programmet i maskinens dator som steg för steg beskriver 

bearbetningsförloppet. Denna metod ger möjligheten att öka programmens 

flexibilitet och gör det möjligt att ändra i programmet snabbt och smidigt. När 

sedan CAD/CAM-tekniken kom, kunde man rita en produkt i ett CAD-program 

och med hjälp av ett CAM-program produceras koder som sedan kan användas 

av CNC-kontrollern att automatiskt fås fram CNC-programmet. Från dessa 

program instrueras matning, varvtal och vilket verktyg ska användas i vilken 

operation (Linden & Aspegren, 2007). 

 

Maskintyper med CNC-varianter innefattar olika typer av processer som kan 

beskrivas som en serie av rörelser och operationer. Och det förbättrar 

produktiviteten ytterligare. När det handlar om flera operationer på ett objekt i 

två eller flera olika steg, kan det utföras alla steg i en CNC-maskin. (Björklund 

m.fl., 2015). 

  

Några exempel på sådana processer är; 

     Fräsning 

         Svarvning 

         Borrning 

3.7.2 Fräsning 

Fräsning är en bearbetningsmetod som används för att ta fram plana ytor och 

detaljer. Vid fräsning roterar verktyget med flera skäreggar som kan lutas i olika 

vinklar medan arbetsstycket och/eller verktyget förflyttas i en matningsrörelse. 
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En CNC-styrd fräsmaskin har ett fem-axlat system som innebär att maskinen har 

fem frihetsgrader som kan svänga. 

 

Med den moderna CNC-tekniken instrueras i ett datorprogram som sedan 

utarbetar fräsprogrammet. Med en sådan maskin kan operatören framställa 

komplicerade delar med förhållandevis hög noggrannhet och 

produktionsprocessen blir snabbare och enklare. 

Fräsverktyget tillverkas av snabbstål och av hårdmetall för att skäreggen utsätts 

för mindre och större krafter vid ingrepp (Björklund m.fl., 2015).   

3.7.3 Svarvning 

Svarvning är en bearbetningsprocess där cylindriska former skapas med ett 

skärverktyg. Vid svarvning spänns arbetsstycket fast och det snurrar medan 

matningsrörelsen av verktyget sker i två riktningar. Men det kan hända i 

speciella fall att arbetsstycket monteras fast medan skärverktyget roterar men 

grundprincipen är samma (Björklund m.fl., 2015).  

 

Vid finsvarvning (svarvning med snäv tolerans och eller god ytjämnhet) bör det 

inte svarvas till färdigmått på grund av att det kan uppkomma avvikelse i 

svarvningsprocessen, exempelvis onoggrannhet vid inmätning av verktyg, 

vibration och så vidare.  Idag finns en mängd maskiner som tillverkar många 

små och ovala detaljer med automatsvarvning. CNC-svarven är en sådan vanlig 

maskin som styrs med hjälp av ett datorprogram. Med CNC-svarvar kan skäras i 

både två-och tredimensionella komponenter vilket ger möjligheten att svarva 

både på insidan och på utsidan så att man kan tillverka ihåliga avancerade 

komponenter (Vattenskärning, 2017). 

3.7.4 Borrning 

Enligt Björklund m.fl. (2015) innebär borrning alla metoder som gör 

rotationssymmetriska hål i ett arbetsstycke med hjälp av spånskärande verktyg. 

Spiralborren är den vanligaste borr typen som tillverkades av snabbstål, men det 

har utvecklats väldigt mycket i takt med ytbeläggningstekniker och ändrad 

geometri. Borrning kan ske i några steg, fullborrning som hela hålet borras under 

en operation eller uppborrning där ett befintligt hål utvidgas och kärnborrning. 

Spånbrytning är en viktig del under operationen för att spånen ska transporteras 

ut från hålet. Annars kan det påverka håldimensionerna. 
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Vid borrning kommer styrkanterna utsättas för högsta skärhastigheten och 

förslits därför fort. Huvudeggshörn och styrkanter är två faktorer som är 

avgörande för om en borr är sliten och behöver slipas om. Hårdmetallborrar är 

belagda med någon typ av PVD (Physical Vapor Deposition) beläggning som 

kan varieras beroende på vilken typ av material som ska borras (Björklund m.fl., 

2015).    

3.8 Mät- och kontrollinstrument  

Modern produktframtagning kräver en välplanerad styrning och kontroll av 

dimensioner och andra egenskaper vid tillverkningen av enskilda komponenter. 

Detta gäller för både serietillverkning och kundanpassad tillverkning. Bara 

härigenom kan slutmontering av komponenter ske utan problem. På så sätt 

erhålls också garanti för att produktens kvalitet motsvarar uppställda krav. 

Samtidigt underlättar det framtida reparationer och underhåll när en komponent i 

produkten ska ersättas med en reservdel (Lindström & Bonde-Wiiburg, 2000). 

Enligt Lindström och Bonde-Wiiburg (2000, s. 803) “mät- och 

kontrolloperationer” kan delas på följande sätt:  

 

Mätning 

 

Bestämning av numeriska värden till en storhet. Detta innebär en 

jämförelse av mätstorheten med en enhetsstorhet av samma slag, det vill 

säga Storhet = mätetal enhet 

Exempel:  längden = 5 meter 

 

Tolkning 

 

Att fastställa om ett arbetsstycke uppfyller angivna gränsmått eller, om så 

ej är fallet, i vilken riktning dessa överskridits. Tolkning utförs med fasta 

mätdon och något värde på avvikelsen kan ej fastställas. 

 

Okulärkontroll 

 

Undersökning med blotta ögat eller med hjälp av lågförstorande 

betraktningshjälpmedel. Kan avse färg, ytfel etcetera.  

 

Funktionskontroll  

 

Kontroll av vara eller produkt med avseende på dess funktion.  
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Alla instrument som används för att utföra nämnda mät- och kontrolloperationer 

kallas för mät och-kontrollinstrument eller mätdon (Lindström & Bonde-

Wiiburg, 2000).  

3.8.1 Kombination av mätinstrument 

Inget mätinstrument är mest gynnsam till all mätning, en kombination av olika 

mätinstrument, som alla fungerar med en och samma kontrollenhet är det absolut 

bästa. Kontrollenheten otroligt viktig för en effektiv och säker mätning oavsett 

val av mätinstrument. Enligt Björklund m.fl. (2015) konstrueras ett 

kombinationsmätsystem utifrån krav och flexibilitet. Genom att kombinera ett 

antal standardelement utformas ett nytt mätinstrument och detta har olika 

fördelar: enkelt handhavande, stor flexibilitet och etcetera. Ett kombinerat 

mätinstrument kan utvecklas för samtidiga mätning av flera mått, till exempel 

axial- och radialkast, avstånd och diameter.  

3.9 Nulägesanalys 

Nulägesanalys ger en totalbild över hur företaget ser ut idag och vilka 

möjligheter finns till förbättringar. Nulägesanalys kan användas som ett 

hjälpmedel för att företaget kunna kartlägga och klargöra riktningen i dagsläge 

och framtiden.  

 

I första hand menar man med en nulägesanalys att visa hur det ser ut arbetssättet, 

produktion och användning av produkten i dagsläget. När man genomförde 

nulägesanalysen bryter man ned alla moment för att sedan utforska och ta fram 

olika förbättrade koncept. Genomföringen av nulägesanalys, kan man göra på 

flera olika sätt men grundsyftet för detta är att hitta underlag och möjligheter till 

förbättringar i framtiden. Efter åtgärder av förbättringar ska jämföras 

slutresultatet med tidigare arbetssätt eller produkt på företaget för att se hur 

förbättringar har skett. Det är viktigt för företaget att samla in information om 

nuläget då man inte har vetskap om hur produktens eller arbetssättets nuläge är, 

blir det därefter omöjligt att genomföra projektet, därigenom också svårt att få en 

färdig produkt. (Kotler, 2009). 
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3.10 Standardiserat arbetssätt  

Standardiserat arbetssätt är en viktig del inom alla moderna produktionssystem, 

exempelvis TPS (Toyota Production System) och SPS (Scania Production 

System). Standardiserat arbetssätt tillsammans med ständiga förbättringar har 

rötter i taylorismen. Att identifiera det bästa och enklaste sättet att göra arbetet  

menades med standardiserat arbetssätt inom taylorismen och reducering av 

cykeltiden definierades som huvudsyfte för detta. (Dennis, 2016).  

 

LEAN produktion består av fem huvudprinciper, JIT (Just in time), jidoka, 

heijunka, standardiserat arbetssätt och kaizen; där definieras standardiserat 

arbetssätt som organisering av ett jobb eller en uppgift i en effektiv verksamhet 

som dess syfte är att eliminera slöseri (Voehl m.fl., 2015).  

 

Standardiserat arbetssätt innebär att man etablerar standarder i arbetet eller 

processen på företaget. Ett modernt produktionssystem ser standardiserat 

arbetssätt som ett hjälpmedel, inte som en begränsning. Detta ändras konstant 

och man förbättrar för att utan förbättringar blir företaget omkört av 

konkurrenterna. 

 

Det är viktigt i standardiserade arbetssätt att fokusera på avgörande moment. 

Kontroll över varje moment och flödet är grunden till standardiserat arbetssätt 

som bidrar till att alla medarbetare på företaget följer den korrekta arbetsgången 

och därmed undviker att kvalitetsbrister uppstår. Inom standardiserat arbetssätt 

repeteras ett visst moment likadant hela tiden och detta leder till att man uppnår 

en jämn kvalitet på produkten eller tjänsten (Voehl m.fl., 2015).  

 

När det utförs ett standardiserat arbetssätt får företaget många förbättringar inom 

olika områden; en av förbättringarna är eliminering av slöseri. Enligt Dennis 

(2016) pekar LEAN på sju olika typer av slöseri, överproduktion, väntetid, 

omarbete, lager, onödiga transporter, över arbete, onödiga rörelse och 

förflyttningar. Nämnda slöseriet är beroende på varandra i de flesta fall.  

 

Enligt Vogel m.fl. (2015) ska standardiserade arbetssätt bygga på kunskap och 

erfarenhet. Arbetssättet ska ta hänsyn till både företaget och personalen samt det 

ska vara flexibelt för att uppmuntra till förbättringar. Att man följer standarder 

betyder inte att man inte lägger vikt vid individens innovativa idéer eller skapar 

ett mekaniskt system som tvingar medarbetare att följa regler och principer utan 

kapacitet för diskussion, personliga tankar och förbättringar.  
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Att man utför standard på arbetsplatsen har många fördelar som förbättrar både 

flödet och effektiviteten. Några fördelar till standarder kan man lista så här: 

 

 visualisering av slöseriet 

 en grund till förbättringsarbete 

 skapa förutsättningar för hög kvalitet och säkerhet 

 ett verktyg för att utbilda nyanställda 

 säkra att arbetet hinner utföras inom takttiden. 
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4. Genomförande 

I detta kapitel beskrivs företaget, produkten, arbetsmetod och nulägesanalys. 

 

4.1 Företagsbeskrivning 

Företaget Atlantis Operations i Mölndal tillverkar distanser i titan och zirkonium. 

Atlantis är en avdelning inom affärsenheten Dentsply Implants vilka arbetar 

inom internationella koncernen Dentsply Sirona (figur 10). 

4.1.1 Dentsply Sirona 

Företagen Dentsply och Sirona blev ett företag 2016 och har sedan dess jobbat 

under varumärket Dentsply Sirona. Dentsply Sirona som kombination av två 

betrodda varumärken har befogenhet inom tandvården för både metoder och 

laboratorier. Dentsply Sirona har arbetat för att ge bättre, säkrare och snabbare 

vård i alla dentala områden i över 100 år. Dentsply Sirona är världens största 

tillverkare av professionella dentala lösningar idag. Inom koncernen tillverkas 

nästan alla produkter och instrument som används inom tandvården, till exempel 

produkter med förebyggande- och stärkande funktion, ortodonti, endodonti, 

tandimplantat och proteser. Inom koncernen tillverkas och utvecklas även 

CAD/CAM och röntgensystem för tandvården samt behandlingscenter och olika 

tandvårdsinstrument (Dentsply Sirona, 2017).   

 

Dentsply Sironas globala huvudkontor ligger i York, Pennsylvania, och det 

internationella huvudkontoret ligger i Salzburg, Österrike. Bolagets aktier är 

noterade i USA på NASDAQ (National Association of Securities Dealers 

Automated Quotations) under symbolen XRAY. Företaget har 15 000 anställda 

runt i världen och har verksamheter i mer än 40 länder (figur 9). Företagets 

börsvärde var 16 miljarder dollar 2016 och hade 3.8 miljarder i omsättning 

(Dentsply Sirona, 2017).   

     

 

Figur 9. Dentsply Sirona har verksamheter i mer än 40 länder (Dentsply Sirona, 2017) 
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4.1.2 Dentsply Implants  

Sedan fyrtio år tillbaka har företaget Dentsply Implants varit aktiv inom 

implantatbehandlingens alla områden vilket har dem gett en unik 

branschkunskap. Som en division inom Dentsply har företaget utnyttjat alla 

synergier från sitt moderbolag i syfte att utveckla och vara innovativa inom 

branschen och bidrar med klinisk expertis. Företaget har tagit fram nya och 

branschledande innovationer inom: 

 

 tekniker om implantatytan 

 digitala lösningar och CAD/CAM-lösningar 

 protokoll för omedelbar installation 

 anslutningar mellan implantat och distans 

 guidad kirurgi. 

Dentsply Implants står för innovationer grundade på ett noggrant vetenskapligt 

tillvägagångssätt och stor vikt läggs vid långsiktiga kliniska bevis. Företaget 

utforskar implantatbehandlingens alla aspekter vilket innefattar även mer 

krävande fall, det förenklar även behandlingsprocedurer (Dentsply Implants, 

2017). 

Dentsply Implants har idag ca 1300 personer anställda i Mölndal. Företagets 

huvudkontor och verksamhet ligger i Mölndal. Företaget har dessutom tillgång 

till ett globalt nätverk med fler än 20 tillverkningscenter vilka finns 

representerade i över 100 länder. På så sätt säkerställer företaget en kontinuerlig 

utveckling av förstklassiga produkter och tjänster (Dentsply Implants, 2017).  

4.1.3 Atlantis Operations 

Atlantisproduktionen startade gradvis upp under 2008 i Mölndal. Under 

uppstarten producerades endast några tiotal distanser per dag, det har nu växt till 

många hundratal distanser per dag och flera kompletterande produkter såsom 

kronor och installationsguider har tillkommit.  

Figur 10. Atlantis jobbar under moderbolaget Dentsply Implants i Mölndal (Dentsply 

Implants, 2017). 
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Idag använder företaget elva stycken CNC-maskiner för tillverkning av distanser 

i titan och tre stycken maskiner för tillverkning av zirkonia distanser. Antal 

anställda på Atlantis är ca 65 personer. Figur 11 illustrerar flödesprocessen på 

företaget.  

 

Figur 11. Flödesprocess på Atlantis. 

4.2 Produktbeskrivning 

Distansen som tillverkas av Atlantis är en produkt som består av en enda del 

vilken tillverkas av två olika biokompatibla material, titan eller zirkonia. 

Produkten tillverkas mest av titan men enligt kundens önskemål kan den fås 

guldtonad med titannitrid eller tillverkas helt av zirkonia. Figur 12 illustrerar 

några artiklar på distanser som tillverkas av både titan, guldtonad titan och 

zirkonia.  

 

 

Figur 12. Några olika produktexemplar som tillverkas på Atlantis (Dentsply Implants, 

2017). 

Distansen används vid både en- och tvåstegskirurgi och är utformade för att 

användas i alla käkben positioner. Överdelen på distansen där krona kommer att 

sitta är individuellt anpassade medan nederdelen vilken kommer att sitta fast i 
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implantaten är utformad enligt interfacen på implantaten. Oavsett vilken artikel 

som ska tillverkas kommer det att borras ett hål genom hela distansen. På 

ovandel av produkten borras hålet om med en fast borr till en bredare diameter, 

det vill säga hålet har större diameter på ovandelen (counter hole) än på 

nederdelen. Sedan skruvas skruven ner och sätter fast distansen med implantaten. 

Nederdelen (interface) har ungefär 90 standardmönster som ska anpassas till 

olika patenterade implantatsystemen. Figur 13 visar överdelen och interfacen på 

en distans.  

 

Figur 13. Interface och skruvhål på en distans (Dentsply Implants, 2017). 

I detta examensarbete kommer det att fokuseras enbart på en modell som kallas 

Ankylos. Produkten står för cirka 20% av företagets totala produktion. Denna 

modell är anpassad till patenterat Ankylos implantatsystem. Interfacen på 

Ankylos har åtta olika mönster. Skillnaden mellan Ankylos distanser med övriga 

distanser är att i den här artikeln kommer det att sättas ett skaft i skruvhålet och 

sedan svetsas en skruv på skaftsänden under en lasersvetsprocess på en annan 

avdelning, det vill säga en färdig Ankylos distans har en skruv i slutet av 

interfacen (figur 14).  

 

Figur 14. Ankylos distanser i titan, zirkonia och guldtonad titan (Dentsply Sirona Implants, 

2017) 
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4.3 Arbetsmetod  

För att studera kvalitetsinspektionsprocessen i dagens läge måste lära känna både 

processen, medarbetarnas arbetssätt och medarbetarens omgivning och miljö 

samt ta hänsyn till deras personliga förutsättningar och behov. Detta görs med ett 

underlag till arbetsmetod som visar att arbetet indelat i olika moment enligt figur 

15:  

 

Figur 15. Underlag till arbetsmetod.  

4.3.1 Processbeskrivning 

Under detta kapitel beskrivs flödesprocessen på Atlantis verkstad för 

titantillverkning med ett djupare fokus på kvalitetsinspektionsavdelningen och 

alla arbetsmoment under kvalitetsinspektion. Som en hjälp illustreras processen i 

figur 16 för att visa den linjära flödesprocessen i verkstaden.   

 

 

Figur 16. Flödesprocess på Atlantis verkstad för titantillverkning.  
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4.3.1.1 CNC  

 

I verkstaden placeras elva stycken fullt automatiserade CNC-maskiner för att 

tillverka patientspecifika distanser. På designavdelningen utformas distanserna 

med hjälp av företagets eget program Atlantis VAD™ (Virtual Abutment 

Design), därefter omvandlar ett CAM programvara 3D ritningarna till CNC 

koder och skickar direkt till CNC-maskinerna. 

 

Varje CNC-maskin tillverkar olika artiklar men oftast kör några maskiner bara 

ett bestämt antal artiklar. Vid felstopp på en maskin överförs det planerade 

arbetet för maskinen till en annan maskin automatiskt. Under bearbetningen 

bildas det värme mellan verktyget och titanstången och eftersom titan är ett 

lättbrännbart material används en stor mängd kylväska blandad med olja under 

operationen för att eliminera värmen; kylvätskan minskar också slitaget på 

verktyget. Verktyget på maskinen kontrolleras två gånger om dagen, detta är 

viktigt och påverkar kvaliteten hos produkterna. Färdiga produkter kommer att 

ställas på en bricka i CNC-maskinen, brickan är produktutvecklad av företaget. 

Som kan ses i figur 17 har brickan kapacitet till 84 distanser där varje position på 

brickan har sitt eget nummer.  

 

 

Figur 17. Bricka som håller färdiga produkter.  

Varje maskin kör dygnet runt både obemannat och bemannat. Operatören 

kontrollerar maskinerna i slutet av dagen för att se om det finns tillräckligt med 

material (titanstång) och kylvätska. Anledningen till detta är att maskinerna ska 

kunna tillverka under natten helt obemannat.  
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4.3.1.2 Rengöring  

 

Efter tillverkningen rengörs produkterna i en speciell diskmaskin med bara 

varmvatten i 75° C. Anledningen till detta är att produkterna ska rengöras både 

från spån och fet olja.  

 

4.3.1.3 Kvalitetsinspektion  

 Kvalitetsinspektionsstation 
 

På Atlantis verkstad finns fem kvalitetsinspektionsstationer där operatörerna 

kontrollerar kvaliteten på produkter innan leverans. På varje station finns olika 

mät- och kontrollinstrument som behövs till kvalitetsinspektionen, bland annat 

en digital höjdmätare, tolkar, en panel till olika mätpinnar, förstoringsglas, 

digital mikrometer, gradningsinstrument och en dator för registrering av 

godkända produkter. Figur 18 visar en kvalitetsinspektionsstation på 

företaget.          

 

 

Figur 18.: Kvalitetsinspektionsstation 

 

 Olika moment inom kvalitetsinspektion 
 

 

Processen till kvalitetsinspektion på Atlantis består av fyra olika moment: 
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Moment 1 

 

Gradning och putsning: Efter rengöring börjar man med putsning och gradning 

av produkterna. Mikrospån på ytan av produkterna kommer inte att tas bort helt 

under rengöringen, därför har man i detta moment börjat att använda en liten 

borste för att rengöra produkterna från mikrospån. Verktyget som används till 

putsning visas i figur 19.    

 

Figur 19. En liten borste används till putsning 

 

Det kan hända att den inre kanten på hålet behöver gradning, då använder man 

ett verktyg som visas i figur 20 för att utföra denna operation.   

 

Figur 20. Verktyg för gradning 

 

Inre delen av hålet är inte helt fri från mikrospån i varje fall, därför använder 

man ett verktyg som går genom hålet och ta bort alla mikrospån som är 

fortfarande kvar i hålet. Figur 21 visar verktyget som används i detta moment.  

 

 

Figur 21. Verktyg som används för att ta bort mikrospån i hålet 

 

Innan man går till nästa moment använder man tryckluft för att blåsa bort smuts 

och mikrospån som sitter fast i hålet och i den yttre delen. Det är viktigt att 

operatören utför en okulärkontroll på produkten i detta moment, det vill säga 

tittar noggrant med blotta ögat eller med ett lågförstorande förstoringsglas på 

produkten till att säkerställa kvaliteten på ytan och formen på interfacen. 
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Glansning på ytan av produkterna är en avgörande egenskap. Om en produkt har 

en matt yta är den ej godkänd.   

 

Moment 2 

 

Yttre diameter och mönster på interface: I detta moment används både tolk och 

mikrometer. På tolken följs GO- och NOGO-principen (figur 22) och det funkar 

på så sätt att man bedömer både yttre diameter och mönster för interfacen. Detta 

för att se om den är godkänd eller ej. Ytterdiameter på interfacen kan också 

mätas direkt med hjälp av en mikrometer, och sedan avläser man måtten och 

jämför med de toleransmått som företaget har definierat.   

 

 

Figur 22. Tolk till ytterdiameter och mönster på interfacen.   

 

Moment 3 

 

Höjd på interfacen: I detta moment mäter man höjden på interfacen med hjälp av 

en digital höjdmätare. Den digitala höjdmätaren är utrustad med en rund skiva 

som snurrar runt. Varje produkt har sitt eget nummer på skivan där produkten 

placeras omvänt på en pinne (figur 23). Pinnar på skivan börjar med den lägsta 

diametern och slutar med den högsta. Innan man börjar med mätning måste man 

nollställa instrumentet för varje produkt.  

 

 
Figur 23. Digital höjdmätare 
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Moment 4 

 

Inre diameter för genomgående hål och skruvhål: Som sagt i kapitel 4.2 har ett 

hål genom hela produkten samt ett skruvhål på ovandelen som är bredare än 

genomgående hålet. I detta moment kontrolleras den inre diametern till 

genomgående hålet på interface-sidan och sedan till skruvhålet på ovandelen av 

produkten. Mätinstrument i detta moment är en mätpinne och kvalitetskontroll 

följer också GO- och NOGO-principen (figur 24). Produkten är godkänd om den 

gröna ändan går genom hålet och den röda änden inte går genom hålet. Vissa 

operatörer använder istället för GO- och NOGO-mätpinnar de konventionella 

standardmätpinnarna till kvalitetskontroll (figur 25). Anledningen till detta är att 

operatören blir ibland tveksam på kontrollresultatet med GO- och NOGO-

mätpinnar.  

 

 

Figur 24: Inre diameter till genomgående hålet på interface-sidan och skruvhålet 

kontrolleras med två olika GO och NOGO-mätpinnar.  

 
Figur 25. En panel med standardmätpinnar.  

4.3.1.4 Sortering 

 

I detta moment registreras godkända produkterna i systemet och sedan sorteras 

för att skickas till direktleverans eller avdelningar till lasersvets och 

guldbeläggning.    
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4.3.2 Nulägesanalys 

4.3.2.1 Mätning av ledtid för kvalitetsinspektion   

 

Kvalitetsinspektionstiden har beräknats som genomsnittstiden till fem olika 

tillfällen av tidtagning för varje moment, från starten till slutet av momentet. 

Under observationerna upplevdes att tiden för inspektionen kan påverkas av 

mänskliga variationer för att operatörerna har olika lång erfarenhet och 

skicklighet. Tabell 2 visar krävande kvalitetsinspektionstid för en produkt och 

slutligen beskrivs arbetssättet samt hur lång erfarenhet varje operatör har.  

Tabell 2. Kräva tid (sekunder) till 4 olika moment under kvalitetsinspektion. 

 Operatör 

A 

Operatör 

B 

Operatör 

C 

Operatör 

D 

Operatör 

E 

Moment 1 15 21 32 13 16 

Moment 2 22 28 38 18 21 

Moment 3 8 9 15 7 9 

Moment 4 12 15 26 8 10 

Total tid (s) 57 73 111 46 56 

 

Operatör A: Operatören har två års erfarenhet och jobbade på så sätt att han 

började med moment ett för alla produkter som han hade på brickan. Sedan 

började operatören med moment två, tre och fyra under den tiden som han hade 

produkten i handen. 

 

Operatör B: Operatören har fyra års erfarenhet och gjorde alla moment på en 

produkt samtidigt.  

 

Operatör C: Operatören hade sex månaders erfarenhet och gjorde alla moment 

på en produkt samtidigt. 

 

Operatör D: Operatören hade fem års erfarenhet och han jobbade så att när han 

tog en produkt från brickan inspekterade han alla moment under den tid som han 

hade produkten i handen.  
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Operatör E: Operatören hade två års erfarenhet och han började med moment 

ett, och när han blev klar med detta moment för alla produkter på brickan, 

började han med moment två, tre och fyra medan han hade produkten i handen. 

 

4.3.2.2 Kontrollfrågor   

Under deltagande observationen efter tidtagningen ställdes några kontrollfrågor 

till operatörerna. Svaren på frågorna noterades på plats och diskuterades med 

operatörerna efter arbetet. Kontrollfrågorna och respektive svar följer i 

nedanstående rader: 

 

 Fråga 1: Varför följer inte alla operatörer samma arbetssätt? (Ställdes 

frågan till operatör E, D) 

 

Svar: “Under två års arbete på kvalitetsinspektionsavdelning är jag bekväm med 

den metoden som jag använder idag och det känns att den metoden passar mig 

bäst” (Operatör E). 

 

Svar: “Jag vill bli klar med den här produkten först sedan kommer jag att börja 

med nästa produkt. Jag tror att det är bra när man har produkten i handen och 

kontrollerar allt på denna istället för att ta och lägga tillbaka produkten många 

gånger” (Operatör D). 

 

 Fråga 2: Varför använder vissa av er mikrometer och vissa inte? (Ställdes 

frågan till operatör E) 

 

Svar: “Om man använder mikrometer behöver man inte använda tolken men om 

man använder tolken och blir osäker måste man använda mikrometer för att 

dubbelkolla” (Operatör E) 

 

 Fråga 3: Varför mäter ni inre diameter på genomgående hålet och 

skruvhålet på Ankylos modellen trots att det kommer att sättas ett skaft 

genom hålet som ska passa till hålet? (Ställdes frågan till operatörerna C, 

B och A) 

 

Svar: “Jag vet inte varför.” (Operatör C) 

 

Svar: “Jag tycker också att det är onödigt här” (Operatör B) 

 

Svar: “Jag måste kontrollera allt för att jag är ansvarig för detta” (Operatör A) 
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 Fråga 4: Finns det något som skulle förbättras i arbetssätt eller process? 

(Ställdes frågan till operatör E, A) 

 

Svar: “Allt går bra här, Jag har inte märkt någon brist på den här avdelningen 

utom att det inte finns tillräcklig utrymme på verkstaden” (Operatör E). 

 

Svar: “Pinnen på digital höjdmätare lossnar ofta. Det vore bra om pinnen satt fast 

hela tiden (Operatör E).  

 

4.3.2.3 Rekommendationer 

 

Under observationen, processbeskrivningen och nulägesanalysen märktes att det 

finns kapacitet till några förbättringar angående arbetssättet på företaget. 

Företaget har sin egen kultur och medarbetarna har hittat sitt arbetssätt under 

tiden som de har jobbat på företaget. Detta är bra om man har tagit hänsyn till 

varje individ men det skulle vara bättre om det fanns ett strukturerat arbetssätt 

med kvalitetsinspektion så att alla operatörer följer detta. Exempelvis 

kontrollerade vissa operatörer alla moment på en gång på en produkt och vissa 

kontrollerade alla produkter stegvis. 

 

Mätinstrument på företaget kan förbättras genom att konstrueras om för att få 

bättre funktion och användning. Detta kan vara både kombination av två olika 

instrument eller bygga om det nuvarande på företaget. Med kombination av 

mätinstrumenten syftar man till eliminering av den tiden som behövs för att byta 

mätinstrument i varje mättillfälle.   

 

Under moment två för kvalitetsinspektion märktes att det inte fanns en tydlig 

instruktion angående användning av mikrometer eller tolk, eftersom vissa 

operatörer använde mikrometern och vissa använde den inte alls. Om tolken är 

ett godkänt och kalibrerat instrument ser man inte någon anledning att använda 

mikrometer. Erhållet resultat på mikrometer är nödvändigt att kontrollera mot 

definierade toleranser på en tabell. Detta är tidskrävande speciellt för en 

medarbetare utan lång erfarenhet men däremot med tolken följer GO- och 

NOGO-principen och ger direkt resultat.  

 

Om det funnits möjlighet till utvidgning av utrymmet på verkstaden skulle det bli 

bättre för att man märker att det är lite trångt i dagens läge på verkstaden. det 

kommer att skapa problem för kvalitetsinspektörer både när det gäller rörelse och 

koncentration när de underhåller CNC-maskinerna. 
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4.3.2.4 Standardiserat arbetssätt  

 

Under observationen på företaget märktes att operatörerna inte följer ett bestämt 

eller strukturerat arbetssätt. Vi föreslår 3 olika strukturerade arbetssätt på 

kvalitetsinspektionsavdelningen. Den totala genomsnittstiden som vi har uppmätt 

beskrivs i tabell 3. Tiden är den tid som en operatör behöver för att inspektera en 

produkt för varje arbetssätt. Arbetssätten och ianspråktagna tiden är exklusive 

moment 4. Här nedan kommer kort att beskrivas om alla tre arbetssätten på fem 

stycken Ankylos:  

 

Arbetssätt 1: I detta fall kontrollerar operatören alla moment stegvis. 

Arbetssätt 2: I detta fall börjar operatören med moment 1 på alla produkter, 

sedan kontrolleras andra moment på en gång.  

Arbetssätt 3: I detta fall kontrollerar operatören alla moment på en produkt 

samtidigt. 

Tabell 3. Tiden (s) som behövs för att inspektera kvalitet på en Ankylos under tre olika 

arbetssätt. 

 Operatör 

A 

Operatör 

B 

Operatör 

C 

Operatör 

D 

Operatör 

E 

Arbetssätt 

1 

47 59 87 40 46 

Arbetssätt 

2 

44 56 89 40 43 

Arbetssätt 

3 

39 53 82 35 38 

* Tiderna är genomsnittstider, uppmätta vid 5 tillfällen. 
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5. Resultat och analys 

Följande kapitel presenterar resultatet och analysen till fallstudien, samt 

besvarar frågeställningen för arbetet.

 
 

Syftet med arbetet är att minska kvalitetsinspektionstiden på produkter, samt att 

produkterna ska uppfylla de nämnda kvalitetskraven enligt lag gällande 

medicintekniska produkter. Arbetet kommer även att lyfta fram ett standardiserat 

arbetssätt samt vilken metod som är bäst för att endast inspektera det som 

behövs, och i rätt frekvens. 

5.1 Eliminering av moment 

Enligt Bergman & Klefsjö (2012) förklaras processen som ett nätverk av 

aktiviteter som genomförs i en speciell ordning för att tillfredsställa kunderna 

med det som produceras och samtidigt använda så lite resurser som möjligt.  
Alla Ankylos modeller ska utrustas med ett skaft, som har en svetsad skruv på 

änden. Det sker i en lasersvetsprocess i en annan avdelning. Den yttre diametern 

på skaftets huvud och skaftets längd är mindre än nedre tolerans på 

innerdiametern av skruvhålet respektive det genomgående hålet. Det bidrar till 

att operatören under kvalitetsinspektionen helt och hållet kan slippa att 

kontrollera inre diameter på skruv- och genomgående hålet i detta moment. 

Momentet (moment 4) kan ses som slöseri och onödigt arbete. Enligt Nyman 

(1992) kommer ibland vissa moment eller aktiviteter i en process att verka 

störande, icke värdeskapande och ses som slöseri. Genom att eliminera sådana 

moment, kommer ledtiden att förkortas i produktionsprocessen. En kort ledtid är 

ett måste för företaget för att kunna erbjuda korta leveranstider till kunden. 20% 

av produktionsvolymen per dag består av Ankylos modellen. Genom att 

eliminera moment 4 (enligt tabell 4) sparar varje operatör i genomsnitt 14 

sekunder på varje produkt. Med andra ord kan man säga att det blir en minskning 

med ungefär 19% av kvalitetsinspektionstiden på denna typ av artikel (se bilaga 

2).  
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Tabell 4. Kräva tid till kvalitetsinspektion efter eliminering av moment 4 

 
 

5.2 Standardiserat arbetssätt 

Enligt Dennis (2016) är huvudsyftet med ett standardiserat arbetssätt att 

identifiera det bästa och enklaste sättet att göra arbetet. Under deltagande 

observation på företaget föreslogs tre olika arbetssätt för kvalitetsinspektion till 

olika fem operatörer. Resultatet på vilket arbetssätt som är kortast visas i tabell 

(5). Detta arbetssätt rekommenderas som lämpligaste standardiserat arbetssätt för 

kvalitetsinspektion på produkten (Ankylos). Den sparade genomsnittstiden på en 

produkt med detta arbetssätt är 5 sekunder (se bilaga 2).   

 

Tabell 5. Kräva tid till kvalitetsinspektion för tre olika arbetssätt 

 Operatör 

A 

Operatör 

B 

Operatör 

C 

Operatör 

D 

Operatör 

E 

Arbetssätt 1 47 59 87 40 46 

Arbetssätt 2 44 56 89 40 43 

Arbetssätt 3 39 53 82 35 38 

kortaste 

inspektions-tid(s)* 

39 53 82 35 38 

* Tiderna är genomsnittstider, uppmätta vid 5 tillfällen. 

 

Kombinationen av eliminering av moment och ett standardiserat arbetssätt leder 

till en minskning med ungefär 38% (se bilaga 2) av kvalitetsinspektionstiden på 

en produkt. Diagram (1) visar tidsjämförelse mellan kvalitetsinspektionstiden 
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som utförs i dagens läge med eliminering av moment respektive standardiserat 

arbetssätt.  

Diagram 1. Jämförelse mellan krävande tid för eliminerat moment och standardiserat arbetssätt 

för kvalitetsinspektion.  
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6. Rekommendationer  

I detta kapitel föreslås förändringar och förbättringar som gäller om både 

process och mätinstrument på företaget och innefattar alla tillverkade artiklar. 

 

6.1 Kombination av mätinstrument  

 

 Mätinstrument till genomgående hål respektive skruvhål: Genom att 

kombinera mätinstrument kan operatören minska 

kvalitetsinspektionstiden. Förslagsvis kan instrumenten som kontrollerar 

genomgående hål och skruvhål kombineras enligt figur 26. Denna figur 

illustrerar tre koncept av kombinerat instrument. Istället för att operatören 

använder två olika instrument, används enbart ett med kombinerad 

funktion. Då sparas den tid in som operatören annars skulle behöva för att 

byta instrument. 

 

 

Figur 26. Tre olika förbättrade koncept för mätinstrument till genomgående hål respektive 

skruvhålet.  

 

 Placering av standardmätpinnar på digital höjdmätarens skiva: Pinnarna 

på skivan av digital höjdmätare har i första hand funktion att hålla 

produkten för att mäta höjden på interface i dagens läge (figur 22). Med 

omkonstruering av digitalhöjdmätarens skiva genom att ersätta pinnarna 
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med standardmätpinnar och placera kontrollpinnarna för skruvhålet (figur 

27), kan operatören kontrollera inrediameter på skruvhålet och samtidigt 

höjden för interfacen. Sedan kan operatören använda ny placerade 

standardmätpinnar i nästa rad för att kontrollera inre diameter för 

genomgående hålet på produkten.  

 

 

 

Figur 27. Nuvarande skiva på digitala höjdmätaren i jämförelse med förbättrat koncept.  

 

 Kontrollera skruvhål i rätt frekvens (Gäller för likadana artiklar): 

Skruvhålet borras med fast borr. Det innebär att om underhåll utförs 

regelbundet och verktyget inte förslits, risken att hålet blir bredare eller 

mindre är väldigt liten. Det bidrar till att operatören inte behöver 

kontrollera alla mått på hålet, och det kan inspektera första och sista 

produkternas skruvhål. Om operatören känner att hålet i första och sista 

produkten ej är godkänd måste denne kontrollera alla produkternas 

skruvhål för att säkerställa att allt är korrekta.   

 

 Ordning av pinnarna på digitalhöjdmätarens skiva: Varje CNC-maskin 

tillverkar vissa artiklar men i dagens läge är pinnarnas ordning på skivan 

från lägsta till största inrediameter. Operatören tvingas därför att vrida på 

skivan hela tiden.  Det skulle vara lämpligare om ordningen för pinnarna 

på skivan anpassas till maskinernas tillverkning av artiklar. 
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7. Diskussion och slutsats  

Under detta kapitel presenteras våra egna tankar och idéer som har uppkommit 

under studiens gång. Vidare diskuteras studiens reliabilitet, arbetsmetod och 

förslag på fortsatta studier. 

 
 

I detta examensarbete valde vi att genomföra en fallstudie och att inhämta data 

genom deltagande observationer och ostrukturerade intervjuer under 

observationerna. Vi har varit på plats på verkstaden i några olika tillfällen och 

observerade medarbetarnas arbetssätt samt ställde olika frågor på plats. På så sätt 

erhölls information i form av kroppsspråk och uttryck som för studien gav ett 

viktigt mervärde. Men att vara någon observatör eller forskare på plats som tittar 

noggrant och antecknar, kan påverka arbetssättet som medarbetarna utför i en 

vanlig arbetsdag och detta kan påverka reliabiliteten för studien negativt.  

 

Huvudresultaten för detta examensarbete fokuserar på Ankylos modeller. 

Ankylos tillverkas jämsides med några andra modeller i vissa bestämda 

maskiner. En bricka med färdiga produkter kan därför innehålla olika modeller 

och ingen rangordning följas på brickan. Detta leder till att operatören måste ha 

noggrann uppmärksamhet för att eliminering av moment 4 som enbart ska göras 

på Ankylos modeller inte på de andra produkterna. 

 

Att man får samma resultat för tidtagningen till kvalitetsinspektionen under olika 

omständigheter är en diskuterbar punkt för oss, eftersom ianspråktagna tider är 

direkt relaterade till mänskliga- och maskin variationer. Operatörerna har olika 

erfarenhet och skicklighet och detta påverkar hur snabbt en operatör inspekterar 

kvaliteten. Kvalitetsinspektionstiden har direkt relation till hur maskiner 

bearbetar produkterna. Ibland kan det hända att verktygen inte är i så gott skick 

som de ska och detta resulterar till att färdiga produkter behöver mer tid och 

uppmärksamhet för kvalitetsinspektion.       

 

Arbetet ger en överblick över processens nuvarande tillstånd och genom att 

företaget arbetar aktivt med kvalitetsutveckling kan företaget förebygga fel och 

ständigt utveckla verksamheten. På grund av detta kom vi fram till ett 

standardiserat arbetssätt för kvalitetsinspekionsprocessen. Det kräver 

kontinuerligt arbete att införa förbättringar samt det krävs också en viss avsatt tid 

och metodiska investeringar över en längre period, det är inte någon “quick fix”. 

Att etablera ett nytt arbetssätt kan ha vissa motstånd från medarbetarnas sida som 

har jobbat med ett anpassat arbetssätt och företagskultur under åren, men 

naturligtvis kan detta ha sina goda effekter långsiktigt över företagets resultat.  
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Kombinerade mätinstrument som vi har rekommenderat under arbetet är bara 

koncept. De har inte testats eller provats i verkligheten. Därför kan vi inte 

bedöma med stor noggrannhet att de påverkar processen positivt.  

7.1 Förslag på fortsatta studier 

Detta examensarbete har tagit fram en metod för att inspektera kvaliteten på 

dentala distanser. Arbetet är en fallstudie och genomföranden av arbetet kommer 

att vara annorlunda i varje fall om detta ska undersökas i framtiden en gång till. 

Underlaget och kartläggningen som används för att genomföra detta 

examensarbete hjälper att man får kännedom över nuläget och en bra 

nulägesanalys lyser upp den punkterna som behöver förbättring i varje process. 

Men om man jämför olika mätinstrument som finns på marknaden för att hitta 

bättre alternativ kan det vara en lämplig förslag till framtida forskare. Slutligen 

föreslås att möjligheten för automatisering av kvalitetsinspektion kan undersökas 

i framtiden, detta kan genomföras med hjälp av en kostnadsanalys och 

jämförelse mellan kostnader för nuvarande metod och automationsprocessen. 
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Varför tillverkas inte en typ artikel av en CNC-maskin? 

Svar: första anledning är om maskinen inte fungerar som det ska, eller går sönder 

kan det påverka leveranstiden. Andra anledning är att om det uppstår fel under 

den tiden som maskiner kör obemannat skickas resten av order direkt till en 

annan maskin. Det bör då planerar att ett antal maskiner kunna tillverkas ett 

bestämt antal artiklar (Frågan ställdes till verkstadschefen).  

 

Har ni försökt att automatisera kvalitetsinspektionsprocessen? 

Vi har diskuterat kring detta mycket, men största hinder på vägen är att 

automationen kräver en jättestor budget (Frågan ställdes till handledaren). 

 

Hur ofta brukar ni att genomföra underhåll på maskinerna? 

En maskin  kommer aldrig att fungera riktigt bra om inte operatörerna samverkar 

med underhållet. Vi brukar kontrollera verktyget två gånger om dagen för att se 

om det verktyget är förslitet eller om det sitter fast spån vid kanten av verktyg. 

Underhållspersonal utför underhållsarbete enligt underhållsschema cirka 

varandra vecka (Frågan ställdes till en operatör).  

 

Vad är vanligaste kvalitetsbrist hos produkternar? 

Det är väldigt varierat från produkt till produkt men ofta sker det felet i interface 

formen och även höjden på den (Frågan ställdes till en operatör). 

 

Hur urskiljer ni olika artiklar på produkter och hur stort är risken att 

blandas dem under kvaliteteispektionsprocessen? 

Erfarenhet har stor betydelse. Efter ett tag kan man skilja produkterna utifrån 

utseendet. Risken för förväxling är liten för det finns numer på underlagen till 

brickan och när man inspekterar kvaliteten på en produkt återställs den till sin 

plats. Operatörerna säkerställer att produkterna inte har förväxlats, genom en 

kontroll under registrering av godkända produkter i datasystem. Där tittar 

operatörerna på bilden av produkten som redan finns på förpackningspåsar 

(Frågan ställdes till en operatör).   

 

Gör ni någon kvalitetskontroll på råmaterialet (Titanstång)?  

Nej, vi gör inte det, det är leverantörens ansvar att skicka material i rätt kvalitet 

(Frågan ställdes till verkstadschefen).  
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Hur ofta skickar ni mätinstrumenten till kalibrering?  

Det varierar med olika mätinstrument, oftast skickar vi de en gång om året, men 

vi har system för att inte skicka alla mätinstrument till kalibrering på en gång 

(Frågan ställdes till verkstadschefen).  
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Genomsnittstiden som sparas genom eliminering av moment 4 

 

                    
  

 
         

 

Kvalitetsinspektionstiden för fem operatörer på en produkt: 

 

                        
 

  

   
                                        

 

******** 

 

Den sparande genomsnittstiden på en produkt med rekommenderat 

arbetsättet     

 

Kvalitetsinspektionstiden för fem operatörer på en produkt exklusive moment 4:  
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