
 

 

 

Kandidatuppsats 

En kostnad kommer sällan ensam 
En tolkande utvärderingsstudie 
 

Författare:  

Erika Fristedt 930920 

Malin Gustavsson 910210 

Handledare: Anders Jerreling 

Examinator: Elin Funck 

Termin: VT 18 

Ämne: Ämnesfördjupande arbete, 

Controllerfördjupningen 

Kurskod: 2FE24E 



  
 

i 
 

Sammanfattning 

Kandidatuppsats, Civilekonomprogrammet 
Författare: Erika Fristedt och Malin Gustavsson 

Handledare: Anders Jerreling 

Examinator: Elin Funck 

Titel: En kostnad kommer sällan ensam - En tolkande utvärderingsstudie 
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företagskultur 

 

Bakgrund: Bilindustrin har under en längre tid genomsyrats av en kostnadspress som 

uppkommit med anledning av förändrade krav från kund. Detta tvingar aktörerna på 

marknaden att skapa en produktion som är flexibel och anpassad efter snabba 

förändringar. Företags överlevnad grundas i hur väl de lyckas upprätthålla relationen till 

kund. Fallföretag X har under senare år upplevt en radikal ökning av skrotkostnader. Att 

detaljer skrotas som följd av kvalitetsproblem kan anses riskabelt i den bransch som 

företaget verkar i. Om produkter inte kan levereras till kund i tid eller i efterfrågad 

kvalitet kan det anses att existensen är hotad. Hur kommer det sig att trots denna ökade 

kostnad, att företaget överlever på marknaden. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga processerna på Företag X, identifiera var 

i processerna skrot uppkommer samt varför. För att på detta sätt synliggöra åtgärder 

som kan vidtas på fallföretaget i syfte att minska skrotkostnaden. Vidare skapas 

förståelse kring huruvida ett företag med höga kostnader för skrot kan existera i en värld 

som kräver kostnadskontroll. 

 

Metod: Studien är baserad på en kvalitativ utvärderingsstudie av Företag X. En 

abduktiv forskningsansats nyttjades för att pendla mellan teori och empiri och 

därigenom skapa ny teori samt förståelse för det skrotproblem som fallföretaget har. 

  

Resultat: Skrot uppstår inom flera processer på Företag X och slutsatsen är att företaget 

har en bristande kommunikation, informationsspridning, ansvarsfördelning, planering 

samt styrning. Det kommer att krävas ett stort engagemang från samtliga inom företaget 

för att komma tillrätta med skrotproblemet och åtgärder som Lean, Kaizen och just-in-

time förespråkas.  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Anders Jerreling som givit oss värdefulla 

synpunkter och ett holistiskt perspektiv på studien. Ett varmt tack till samtliga på 

fallföretaget och övriga som gjort studien genomförbar. Vi vill även tacka examinator 

Elin Funck och samtliga respondenter som bidragit med värdefulla synpunkter och visat 

tålamod med oss. 
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1 Inledning 

Denna uppsats är baserad på en utvärderingsstudie på ett fallföretag, vilket 

befinner sig i bilbranschen. Uppsatsens inriktning är mot problemet företaget har 

med höga kostnader för skrot. I uppsatsen första kapitel kommer bakgrund samt 

information om företaget och problemet det står inför att presenteras. Vidare 

breddas problemet upp i en problemdiskussion som mynnar ut i vad tidigare 

forskning fokuserat på och vad vårt bidrag till denna är. Efter detta presenteras 

frågeställning samt syfte baserat på detta.  

________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Bilindustrin 

Ili, Albers och Miller (2010) diskuterar den kostnadspress som bilindustrin 

befinner sig i. Anledningarna är enligt författarna delvis att industrins produkter 

får kortare livscykler och att det är höga krav på produkterna. En ytterligare 

anledning sägs vara price erosion, vilket betyder urholkning av priser. Enligt 

MBASkool (2017) innebär urholkning av priser den skillnad som skapas i priset 

eftersom det finns konkurrens på marknaden. Det vill säga om det hade varit 

monopol på marknaden hade aktörerna kunnat erbjuda produkterna till ett högre 

pris än idag. Detta eftersom marknaden är utsatt för hög konkurrens, vilket enligt 

Konkurrensverket (2018) pressar ned priserna. I en bransch med sådant 

kostnadstryck kan det tänkas att höga skrotkostnader är en otänkbar situation att 

befinna sig i på lång sikt. Skrot innebär i denna bransch att detaljer som är 

bearbetade i olika utsträckning kasseras eftersom de inte uppnår kvalitetskrav
1
. En 

kombination av höga skrotkostnader och produkter med korta livscykler skapar än 

fler frågetecken kring hur företag i denna situation lyckas att överleva. Företaget 

som undersöks har under en tid tillbaka kämpat med att få denna situation att 

fungera. Även Jerenz (2008, s.14) påtalar att det finns flera utmaningar för 

bilindustrin, såsom minskad lönsamhet och ett kostnadstryck. Författaren menar 

att det som behöver åtgärdas är kvaliteten på produkterna samtidigt som 

kostnaderna minskas. Globaliseringen och en ökad konkurrens har påverkat 

företag att i större utsträckning minska sina kostnader samtidigt som de planerar 

för framtida besparingar. Denna press blir tydlig på fallföretaget där en bristande 

kvalitet som följd har genererat höga kostnader. Shimokawa (2010, s. 1) anser att 
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bilindustrin har och konstant är i stor förändring. Wäldchen (2014) skriver om hur 

de asiatiska länderna kommer ikapp Europa, vilka faktorer som är avgörande och 

så vidare vilket ytterligare förtydligar den konkurrens och det kostnadstryck som 

företagen i bilbranschen är utsatta för. Detta är delar som företaget som undersöks 

måste hantera. De asiatiska länderna är ett stort hot eftersom de har ett rykte av att 

vara i framkant vad gäller flexibilitet och effektivt producerande. Att reducera 

kostnader och inte skrota detaljer sent i flödet blir av vikt.  

 

1.1.2 Fallföretaget  

Denna studie är ämnad att identifiera i vilka processer skrot genereras samt varför 

fallföretaget (Företag X) har problem med höga kostnader för skrot genom en 

kartläggning av processerna. Företag X omsatte omkring 310 miljoner kronor och 

hade cirka 160 anställda år 2016 enligt Ekonomichefen
2
. Det tillverkar olika typer 

av bildelar till ett antal stora biltillverkare, vilket gör Företag X till en 

underleverantör. Produktionen består av fyra delar, pressning, sammansättning, 

målning samt packning. Företag X tillhandahåller enligt Ekonomichefen
3
 specifikt 

utformade lösningar enligt kundens önskemål inom samtliga områden. 

Produktionstakten är konstant över året, det vill säga inte beroende av säsong. Det 

som dock skiljer sig mot tidigare år är mängden egentillverkade detaljer som 

produceras. Över tid har den egna förädlingen ökat och därmed risken för att 

skrota. Däremot kan mindre fluktuationer uppstå beroende på hur och vilken typ 

av jobb som upphandlas. De flesta av detaljerna som tillverkas i dagsläget är 

reservdelar och därmed handlar det om eftermarknadsproduktion. Detta kan 

bekräftas av Laurelli (2002), vilken definierar eftermarknad som en marknad för 

reservdelar och dylikt med anledning av att det tidigare funnits en försäljning av 

dessa produkter på den vanliga marknaden. Företaget behandlar även 

serieproduktionsdetaljer, vilket på Företag X kommer vara av större fokus i 

framtiden. Serieproduktion innebär enligt Ekonomichefen
4
 att detaljerna som 

produceras direkt fraktas till kund för att monteras på en ny bil. Detta innebär att 

om slutkund beställer en ny bil kommer en order att skickas till Företag X om att 

påbörja produktion av dörrar, huvar, tak och helsidor, vilket är i princip alla 

synliga karossdelar på bilen. En viktig skillnad mot eftermarknad är de höga 
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kraven på kvalitet och leveransprecision eftersom ingen detalj lagerförs i större 

mängd. Kraven blir även desto större när det är ytterdetaljer som produceras, 

vilket är fallet för Företag X. Anledning till att fokus börjat riktas mot 

serieproduktion är enligt Ekonomichefen
5
 bland annat att 

eftermarknadsproduktionen minskar sakta i omfattning eftersom bilarna blir 

säkrare och därför inte krockar i samma omfattning. Diskussion om att bilar i 

framtiden inte kommer kräva lika mycket reservdelar kan anses bekräftas av 

tidningen Dagens Industri där Olander (2017) skriver att bilar framöver ska kunna 

köra själva och därmed inte krocka, vilket direkt innebär att andelen reservdelar 

kommer att minskas. En andra anledning är att antal modeller som tillverkas ökar 

samt att produktionen av dem har minskat. Detta skapar en stor mängd olika 

reservdelar men i mindre kvantiteter, vilket kräver en större mängd administration 

och samordning för både kund och leverantör. Detta kan i sin tur leda till att 

jobben inte outsourcas i samma omfattning och att de inte blir lika attraktiva 

eftersom de inte genererar samma mängd intäkter som de tidigare gjort.  

 

Företaget anser sig vara bäst på karossdelar och dess konkurrenskraft ligger i att 

företaget har “allt under samma tak” enligt Ekonomichefen
6
, vilket skall attrahera 

kunder genom att de enbart behöver anlita en leverantör för tillverkning av 

detaljer. En så kallad one-stop-shop.   

 

Som diskuterat tidigare är bilindustrin utsatt för hög konkurrens, vilket pressar 

ned priserna och gör höga kostnader till en omöjlighet för överlevnad. Frågor 

gällande vad som är en hög kostnad är värt att diskutera. Enligt Ekonomichefen
7
 

är det inom bilindustrin praxis att i försäljningspriset täcka upp för en del av 

kostnaderna för skrot. Branschen är medveten om de många potentiella fel och 

risker som finns med att hantera ett material som är känslig. Normalläget innebär 

att detaljer skrotas och därför adderar majoriteten 2,5 procent av 

tillverkningskostnaden i sitt försäljningspris för att kompensera för den förlust 

som annars skapas. Ekonomichefen
8
 anser att Företag X i nuläget befinner sig på 

en ohållbar nivå med 10 procent av försäljningspriset som skrotkostnad.   
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Enligt diskussion med Ekonomichefen
9
 har Företag X under en tid tillbaka haft 

problem med en ökning av skrotkostnader. Orsakerna till detta tros kunna vara 

flera men att de är möjliga att minska. Enligt Ekonomichefen
10

 registreras alla 

detaljer som inte uppnår kvalitetskraven som en kassationskostnad i 

affärssystemet. Internt benämns kassationer som skrot. Den definition av skrot 

som detta arbete utgår ifrån är den som Företag X definierar: detaljer vars 

kvalitetsbrist gör att de måste kasseras. Dessa kvalitetsbrister kan enligt 

Ekonomichefen
11

 vara många och av varierande karaktär. Problemet kan 

synliggöras genom illustrering av kvalitetsbristkostnaderna under 2013 till kvartal 

1 2018 och dess procentuella förändring, vilket har delgivits av Ekonomichefen
12

 

(se tabell 1.1).  

 

Tabell 1.1: Skrotkostnaden och dess förändring mellan åren 2013 till kvartal 1 

2018  

 

Tabellen visar tydligt hur skrotkostnaden har ökat under en tid tillbaka för att 

stegra dramatiskt mellan åren 2016 och 2017. Kostnaden har mer än fördubblats 

mellan år 2016 och 2017, vilket skapar en enorm oro. Problemet kan ytterligare 

synliggöras genom illustrering av förändringen i omsättning och resultat över 5 år 

(se tabell 1.2)  

 

Tabell 1.2: Förändring av omsättning och resultat 
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Omsättningen och resultatet har över åren fluktuerat (se tabell 1.2). Trenden är 

dock positiv om jämförelse sker mellan år 2013 och 2017. Omsättningen har ökat 

med någon enstaka procent samtidigt som skroten har ökat med över 100 % år 

2017, vilket synliggör att kostnaderna inte ökade för att företaget växte. Under 

denna period har resultatet ökat med 706 %. Vid jämförelse mellan 

skrotkostnadens och resultatets utveckling kan ingen direkt trend utläsas eftersom 

resultatet har fluktuerat och skrotkostnaden stadigt har ökat. För att belysa 

problemet ytterligare kan budgeten vara lämplig att använda. För år 2017 

budgeterade Företag X med en vinst på cirka 14 miljoner i EBIT men utfallet blev 

cirka 8 miljoner (tabell 1.2). Enligt Ekonomichefen
13

 anses skroten vara en stor 

anledning till skillnaden i utfall jämfört med budget. Vidare är budgeterad 

skrotkostnad för år 2018 8,5 miljoner och under årets två första månader har 

kostnaden enligt Ekonomichefen
14

 redan uppkommit till 2 miljoner.  

 

Brealey, Myers och Allen (2017, s. 285) menar att företag idag inte enbart kan 

förlita sig på strukturen i den bransch de verkar. På grund av globaliseringen och 

den ökade konkurrens som kommer med detta måste även företag fokusera på en 

speciell marknadsnisch, vara produktdifferentierade och kostnadsledande. Enligt 

Ekonomichefen
15

  tillverkar Företag X inga egna detaljer utan enbart detaljer som 

säljs under ett annat varumärke. Detta innebär att det är hög konkurrens, varpå 

Företag X nämner det som en tävling om de jobb som stora biltillverkare väljer att 

outsourca. Faktorer som är av vikt för vem som blir producent av detaljerna är 

bland annat sådant som att Företag X har “allt under samma tak”, eftersom 

kunden enbart behöver anlita Företag X för flertalet olika arbetsmoment som 

annars möjligen hade krävt två eller fler leverantörer att göra. En av de viktigaste 

aspekterna som vägs in tolkas vara priset, det kan sägas vara en avgörande faktor 

för vem som blir tilldelad att producera detaljerna om det inte finns något annat 

som skiljer leverantörerna åt. Därför blir det direkt av vikt för Företag X att hålla 

sina kostnader låga.  

 

                                                 
13
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14
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15
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1.2 Problemdiskussion 

Tänk dig att du arbetar på ett företag som tillverkar olika typer av produkter och 

har gjort det i 20 års tid. Under åren har kostnaden för kvalitetsbrister självklart 

varierat, men under en tid tillbaka har kostnaden skjutit i höjden. Du har ingen 

konkret aning om hur detta kan komma sig. Produktionen har som vanligt 

varierat. När diskussion förs med medarbetare verkar det inte som att någon annan 

heller kan sätta fingret på problemets ursprung. Enligt din uppfattning är det inget 

som har förändrats så radikalt att det uppenbart är det som orsakat att 

kassationskostnaderna har börjat att stegra. Brealey, Myers och Allen (2017, s. 

765) diskuterar det som de benämner som kassaflödet, vilket kan beskrivas som 

en cykel. Det vill säga resursers väg genom företaget. Cykeln består av fyra delar. 

Först besitter företaget resurser, vilka används för att anskaffa råmaterial. Detta 

förädlas till färdigt material, vilket sedan genererar kundfordringar. I ovan 

påhittade fall skulle detta innebära att företaget producerar färdigt material och 

sedan, istället för att sälja produkten och få in resurser, är det enbart att skrota den. 

Detta innebär att de resurser som initialt användes för att köpa råmaterial plus 

övriga direkta och indirekta kostnader som byggts på under förädlingens gång i 

slutet av processen inte genererat en produkt som är något av värde för kund. 

Uttrycket “som att kasta pengarna i sjön” kommer väl till pass i denna situation.  

 

Som tidigare diskuterats är bilindustrin karaktäriserad av hög konkurrens och ett 

hårt kostnadstryck (Ili, Albers & Miller 2010; Jerenz 2008; Wäldchen 2014). 

Vinhas da Silva (2013, ss. 1, 6) diskuterar att en konkurrensutsatt ekonomi 

utmärks av en fokusering på lågkostnadsproduktion. Detta kan skapa svårighet för 

företag som verkar i ekonomier såsom Sveriges, att behålla konkurrensfördelar 

över länder som har tillgång till arbetskraft med låga kostnader. Detta kan även 

ställas i relation till högteknologisk utrustning och vikten av hög kompetens på 

lägre nivåer i hierarkin. Vad är det egentligen som blir viktigt för företag i denna 

bransch? Företag X kan anses ha en blandning av dem båda. För att producera 

avancerade detaljer kan det tänkas krävas både avancerad utrustning och en 

mängd manuella operationer. För att utföra dessa operationer krävs både 

kompetens och erfarenhet, vilket kan anses komma med en hög kostnad. Vad är 

det som inte fungerar på Företag X, vad är det som skapar skrotkostnader? Är det 

utrustningen som inte är tillräckligt utvecklad? Eller är det personalen som inte 
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har den kompetens som krävs? För att ha möjlighet att avgöra detta blir det viktigt 

att kartlägga och förstå processerna på Företag X. Fungerar processerna som de 

ska? Kan personalen anses tillräckligt kompetent om det förekommer mycket 

skrot?  

 

Enligt Gu (2016) påverkar konkurrens möjligheten att generera ett positivt 

kassaflöde i framtiden. Detta i sin tur kan påverka mängden investeringar och 

projekt som genomförs. Vad är det som blir viktigt för att inte hamna i ett läge där 

kunderna inte efterfrågar ens produkter eller att vinst inte genereras? Andersson 

och Larsson (2006, s. 12) trycker på aktiviteternas roll i ett företag och att det är 

genom dessa framsteg skapas. Konkurrenskraften sägs kunna påverkas av två 

saker, produktivitet och effektivitet. För att uppnå långsiktig framgång menar de 

att rätt aktiviteter måste utföras. Vidare skriver de att när ett resurssnålt 

framtagande av produkter förespråkas skapas konkurrenskraft. Om företag, precis 

som Företag X, har höga skrotkostnader kan både produktiviteten och 

effektiviteten ifrågasättas. Tilltagande kostnader kan anses vara ett resultat av en 

sämre effektivitet och produktivitet än tidigare och i relation till konkurrenter.  

 

Cooper och Kaplan (1988 se Young 2012, s. 53) diskuterar betydelsen av att veta 

vilka kostnader som olika produkter orsakar. Exempel på problem som genereras 

av att inte ha kontroll över sina kostnader är bland annat att felaktiga besluts fattas 

som i sin tur kan generera att en strategi följs som egentligen inte är lönsam för 

företaget. Vidare fundering kan vara om det är strategiska felbeslut som kan leda 

till oönskade kostnader eller om det faktiskt är operativa beslut som gör att 

kostnaderna ökar. Är det ledningens beslut som orsakar skrot i processerna? Eller 

kan det vara så att kortsiktiga beslut tas operativt och var i processerna tas i så fall 

dessa felbeslut? En kartläggning blir aktuell för att på detta sätt undersöka var och 

varför skrot genereras. Att de flesta företag anser sig ha höga kostnader hör inte 

till ovanligheten. Enligt Atkinson, Kaplan, Matsumura och Young (2012, s. 292) 

arbetar majoriteten kontinuerligt med att minska kostnaderna samtidigt som de 

förbättrar produktionen. På Företag X tolkas detta vara en avgörande faktor för att 

överleva på marknaden. Hur kan ett företag som Företag X med stigande 

skrotkostnader överleva när kostnadskontroll är en avgörande faktor för att 

behålla kunderna och sin position på marknaden?  
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1.2.1 Teoretisk relevans  

Tidigare forskning kring kostnader samt minimering av dem är ett utbrett ämne 

inom flera områden. De flesta böcker och artiklar som berör ämnet ekonomi tar i 

någon aspekt upp kostnader, dess påverkan eller betydelsen av dem. Det kan 

därför tänkas vara svårt att spetsa sitt forskningsområde till något ännu ej 

undersökt vad gäller kostnader. Företag X har i dagsläget ett problem med höga 

kostnader för skrot, men problemet är större än så eftersom ingen vet exakt varför 

det har uppstått. För att undersöka orsakerna krävs det att en kartläggning av 

processerna görs. Forskning gällande kartläggning är lika utbrett som kostnader 

och vid en sökning på Linneuniversitetets databas OneSearch med specifikation 

på vetenskapliga tidskrifter, begreppet process mapping och en sortering efter 

relevans genereras ett sökresultat med cirka niohundratusen träffar. De flesta av 

resultaten anser vi härrör fördelar med process mapping, det vill säga det lärande 

som själva arbetet med process mapping genererar. Andra exempel är hur waste, 

det vill säga avfall, föroreningar, spill, slösande och annat kan minskas genom en 

kartläggning av processer. De flesta av artiklarna utgår i dessa fall från ett 

fallföretag. Den lucka vi ser inom ämnet kartläggning är att de flesta av artiklarna 

utgår ifrån ämnet medicin, sjukhusmiljöer eller liknande. På grund av att 

sjukhusmiljöer och bilindustrin kan anses vara två vitt skilda områden, där det i en 

sjukhusmiljö är andra aspekter att ta hänsyn till såsom människor och olika former 

av tjänster, kan det anses att dessa studier inte är applicerbara på fallföretag X 

eller bilindustrin och därigenom finns ytterligare relevans för denna studie. Det 

finns en artikel där frågetecken kan uppstå om det inte berör samma ämne som 

denna studie. Rybicka, Tiwari, Alvarez del Campo och Howarth (2015) diskuterar 

i artikeln “Capturing composites manufacturing waste flows through process 

mapping” hur företag måste förhålla sig till EU:s miljökrav gällande svinn som 

uppstår under produktion. Deras syfte frånskiljer sig dock i den benämning att de 

vill skapa förståelse för svinnet samt hur det kan återanvändas i produktion, inte 

hur ett företag med höga kostnader kan överleva i en bransch med hög konkurrens 

eller vad som kan vara orsakerna till det höga svinnet. Författarnas avsikt är att 

förmedla hur svinnet kan återanvändas, inte hur det kan minskas eller skapa 

förutsättning för överlevnad.  Bilindustrins processer är inte en del av de 

sökträffar vi får fram. Därför specificerade vi sökningen till process mapping 

automobile industry och process mapping in the automobile industry, 

sökresultatet minimerades avsevärt till cirka åtta tusen. De resultat som ligger 
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närmast vårt tänkta område är artiklar som behandlar value stream mapping 

(VSM) och avfalls uppkomst, det vill säga farligt avfall och inte avfall som är 

kopplat till skrotning av detaljer som är bearbetade. Andrade, Pereira och Del 

Conte (2015) diskuterar i artikeln “Value stream mapping and lean simulation: a 

case study in automotive company” hur det genom kartläggning av processer går 

att finna icke-värdeskapande aktiviteter och att en applicering av Lean kan 

motverka dessa. Carmignani (2017) för samma diskussion i “Scrap value stream 

mapping (S-VSM): a new approach to improve the supply scrap management 

process”. VSM fokuserar på värdeadderande moment genom processerna. Denna 

studie är ämnad att i processerna finna grunder till att skrotkostnaderna i 

bilindustrin uppkommer för att på detta sätt minska dem. Därför anser vi att 

relevans skapas ur denna aspekt. Processer inom bilindustrin kan anses likna 

varandra i den meningen att det krävs ett visst sätt för att producera bildetaljer. 

Dels krävs exempelvis en press för att forma detaljerna, en sammansättning för att 

sätta samman delkomponenter och ett måleri där detaljerna får önskad färg. 

Därför anser vi att den kartläggning som sker och de potentiella felkällor som vi 

identifierar kan appliceras mer eller mindre på hela bilbranschen och därigenom 

skapas en praktiskt samt teoretisk relevans, eftersom undersökning och 

kartläggning av denna typ inte tidigare utformats på detta sätt som vi vid ovan 

sökning kan hitta. Vidare kommer förslag på åtgärder tas fram utifrån analys av 

Företag X:s orsaker till skrotkostnadernas uppkomst och den teori som finns inom 

ämnet. Genom dessa delar skapas en förståelse för hur ett företag som Företag X 

kan överleva i bransch som karaktäriseras av hög konkurrens, låga marginaler och 

en kostnadspress. 
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1.3 Frågeställning  

Var i processerna på Företag X uppstår de höga kostnaderna för skrot och varför 

uppstår de?  

 

1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att kartlägga processerna på Företag X, identifiera var i 

processerna skrot uppkommer samt varför. För att på detta sätt synliggöra 

åtgärder som kan vidtas på fallföretaget i syfte att minska skrotkostnaden. Vidare 

skapas förståelse kring huruvida ett företag med höga kostnader för skrot kan 

existera i en värld som kräver kostnadskontroll. 

 

1.5 Disposition 

Kapitel 2 Metod 

Det andra kapitlet i uppsatsen presenterar valet av de metoder och 

tillvägagångssätt som använts. Först diskuteras forskningsdesign vilket mynnar ut 

i metodval, materialinsamlingsmetod, tolkning av materialet, kvalitetskriterier 

samt etiska överväganden.   

Kapitel 3 Teoretisk referensram del 1 och empiriskt material del 1 

Det tredje kapitlet i uppsatsen presenterar den första teoretiska referensramen 

som tillsammans med det insamlade empiriska materialet del 1, gällande 

kartläggning och identifiering av var i processerna skrot uppkommer, analyseras 

i senare kapitel 5.  

Kapitel 4 Teoretisk referensram del 2 och empiriskt material del 2 

Det fjärde kapitlet i uppsatsen presenterar den andra teoretiska referensramen 

som tillsammans med det insamlade empiriska materialet del 2, gällande varför 

skrot uppkommer, vilket analyseras i kapitel 5. Detta ska tillsammans med analys 

av teoretisk referensram del 1 och empiriskt material del 1 leda ut i en slutsats. 

Kapitel 5 Analys 

Uppsatsens femte kapitel består av en analys av de teoretiska och empiriska 

delarna, vilka mynna ut i en slutsats.  

Kapitel 6 Slutsatser 

Det sjätte kapitel presenterar slutsatser gällande vilka delar som kan vara 

lämpliga att åtgärdas baserat på den analys som gjort. 
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2 Metod  

I det andra kapitlet i uppsatsen redogörs de tillvägagångssätt som valts för att 

utföra den valda studien. Här presenteras de grundläggande valen av 

forskningsdesign samt metod. Detta mynnar sedan ut i materialinsamlingsmetod 

och tolkning av det insamlade materialet. Den sista delen av kapitlet berör de 

generella kvalitetskriterierna gällande kvalitativ metod samt etiska överväganden. 

Avslutningsvis presenteras kommande tillvägagångssätt i en konceptuell modell.   

__________________________________________________________________ 

2.1 Forskningsdesign 

Bryman och Bell (2017, s. 67) definierar forskningsdesign som den ram forskare 

skall förhålla sig till i relation till de metoder som har valts ut till 

materialinsamling. Detta innebär enligt Yin (2007, s. 39) att ramen vägleder hur 

forskare ska använda metoderna för att sammanfläta syftet med studien och det 

material som samlas in. Denna studie grundar sig i att identifiera var i processerna 

skrot skapas samt varför de skapas. Med anledning av att vi ville skapa förståelse 

för hur företag i denna situation kan överleva. En forskningsdesign som kunde 

anses eftersträva detta var utvärderingsstudie. Sandberg och Faugert (2016, ss. 11-

13) diskuterar att utvärdering används i allt större grad bland organisationer och 

innebär att en aktivitet utvärderas för att skapa förståelse kring dess värde och 

betydelse. Genom att aktiviteten utvärderas kan förbättringsåtgärder 

implementeras.  

 

Eftersom skrotkostnaderna uppstår i samband med att material inte upprätthåller 

den kvalitet som efterfrågas kan problemet förekomma i någon eller flera utav de 

processer som hanterar materialet. Genom att kartlägga processerna och huruvida 

de tillförde något till de ökande kostnaderna gjorde att vi därmed kunde starta 

utvärderingsprocessen som krävdes för att uppfylla studiens syfte.  

 

2.2 Metodval 

Enligt Sandberg och Faugert (2016, ss. 45-46) ska upplägget av en 

utvärderingsstudie förhålla sig till valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod. 

För att ha möjlighet att uppnå syftet, vilket innebär att kartlägga processerna, 

identifiera var i processerna skrotkostnaden härstammar från samt varför, valde vi 

att nyttja en kvalitativ ansats. Kvalitativ forskning är enligt Bryman och Bell 
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(2017, s. 338) mer öppen för förändring och justering under forskningens gång. 

Eftersom vi ville skapa förståelse för skrotkostnaden och vi inte är varken 

produktionschefer eller tekniker behövde vi extrahera kunskap och erfarenheter 

från andra, för att genom deras erfarenheter, kompetens och kunskap förklara 

skrot i bilindustrin. Författarna (2017, s. 372) påpekar att denna typ av metod, i 

kontrast till kvantitativ metod, inte strikt måste följa uppsatta regler. Detta innebär 

att allteftersom studien fortskrider kan frågeställningen förändras och nytt material 

samlas in för att besvara den, vilket resulterar i ny teori och begrepp. 

 

Med anledning av att det inte existerade någon teori inom var i bilindustrins 

processer skrot härstammar från eller detaljerat varför skrot uppstår, vilken vi var 

medvetna om, var vi tvungna att nyttja en abduktiv ansats. Enligt Bryman och 

Bell (2017, s. 46) kan ett abduktiv tillvägagångssätt nyttjas då forskare stöter på 

problem som inte kan förklaras med hjälp av befintlig teori. Den abduktiva 

metoden hjälper forskaren att finna förklaringar till företeelsen genom en 

pendelrörelse mellan teori och empiri, vilket genererar en successiv förståelse. Vi 

började förutsättningslöst med en introducerande intervju på Företag X utan att ha 

läst in oss på området. Anledningen var för att skapa en uppfattning om 

skrotkostnadens bredd och vidd. Efter detta blev det tydligt att vi var tvungna att 

kartlägga processerna på Företag X. Vi läste därefter in oss på teori gällande 

kartläggning av processer, processer, kvalitetsbristkostnad och dylikt för att 

utifrån detta kunna utföra den första empiriska studien som skulle ge oss svar på 

var i processerna skrot uppstår. Efter genomförd empirisk studie ställde vi oss 

frågan: utifrån var i processerna som skrot uppstår, vad kan vara orsaken? Vidare 

läste vi in oss om förbättring av flöden, såsom teori gällande Kaizen och Lean. Vi 

ansåg med indikation från den introducerande intervjun att problemet hade 

ytterligare en nivå och bedömde därför att teori gällande kommunikation, ansvar, 

styrning med mera var av vikt att inkludera eftersom vår föreställning var att 

avsaknad av eller brister inom dessa delar bidrog till att skrotkostnader uppstod. 

Sedan utfördes den andra empiriska studien för att få Företag X:s förklaring om 

varför skrot uppstår i dessa processer. 

 

En kvalitativ ansats riktar enligt Bryman och Bell (2017, s. 384) fokus mot hur 

människors uppfattningar ter sig i olika sammanhang och att genom detta skapa 
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förståelse för underliggande orsaker till deras beteenden. Vi var intresserade av att 

veta var problemet hade uppstått och varför. Vi ville studera problemet i detalj 

och försöka skapa en förståelse kring de bakomliggande orsakerna ur flera 

individers synvinkel, vilket är människors uppfattningar baserat på individuell 

kunskap och erfarenhet. Detaljerat material kom därmed att krävas för att tolkning 

skulle kunna göras kring detta. Skärvad och Lundahl (2016, s. 120) poängterar 

vikten av att forskaren i en kvalitativ ansats ser situationen ur individens 

perspektiv, eftersom hen ska fördjupa sig i den valda frågeställningen med 

utgångspunkt i hur individen bland annat upplever och bedömer situationen. 

Vidare skriver Bryman och Bell (2017, s. 386) att om förståelse skapas för den 

kontext som problemet har uppstått i kan forskaren även försöka tolka och 

analysera det ur rätt perspektiv, eftersom beteenden utan kontext kan ses som 

obegripligt. Detta innebar att om vi skulle ha möjlighet att besvara vår 

frågeställning, var en kvalitativ ansats ett fördelaktigt val. 

 

2.3 Tillvägagångssätt vid insamling av empiriskt material 
2.3.1 Primärdata och sekundärdata 

Enligt Skärvad och Lundahl (2016, s. 129) finns det två kategorier som det 

empiriska materialet kan delas in i: primärdata och sekundärdata. Enligt 

författarna innebär primärdata det material som forskaren själv samlat in genom 

exempelvis intervjuer och sekundärdata det material som andra forskare tagit 

fram. Valet mellan typ av material beror på de resurser som forskarna har 

tillgängliga. Sekundärdata finns oftast lättillgängligt och är inte lika tidskrävande 

som insamling av primärdata, dock anser Holme och Krohn Solvang (1997, ss. 

133-134) att primärdata är mer fördelaktig än sekundär eftersom “ju närmare 

källan är knuten till den situation den behandlar, desto större betydelse får den” 

(Holme & Krohn Solvang 1997, s. 134). Det material som samlades in för studien 

var primärdata från utförda intervjuer.  

 

2.3.2 Insamlingsmetod 

Skärvad och Lundahl (2016, s. 129) betonar vikten av att välja rätt typ av 

insamlingsmetod för att fånga det empiriska material som krävs för att uppnå 

undersökningens syfte. Jacobsen (2002, s. 181) fortsätter med att observation 

används för att förstå beteenden inom ett visst sammanhang och enligt författaren 

ska observationen kombineras med intervjuer för att forskaren ska förstå det 
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insamlade materialet. Även om detta hade varit fördelaktigt för vår studie hade vi 

inte den resurs av tid som krävdes för att utföra en fullständig observationsstudie 

samt intervjuer. För att ha möjlighet att samla in det material som krävdes valde vi 

att enbart nyttja intervjuer från åtta utvalda individer inom företaget. Eftersom 

vårt syfte var att komma underfund med orsakerna till uppkomsten av 

skrotkostnaderna, behövde vi rikta intervjuerna mot de ämnen som ansågs 

relevanta. Dock var det av vikt att vi inte "för stelt" själva pekade ut den riktning 

vi ansåg problemet härstammade ifrån, eftersom en situation där problemet inte 

grundligt undersöktes kunde uppkomma. För att säkerställa detta valde vi att 

använda semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervju beskrivs av Skärvad 

och Lundahl (2016, s. 132) som en kombination av strukturerad och ostrukturerad 

intervju, där frågorna utvecklas på förhand men inte kräver en förutbestämd 

ordning. Semistrukturerad intervju förespråkar även att forskarna ställer 

följdfrågor. Jacobsen (2002, ss. 163-164) betonar vikten av att forskarna använder 

sig av en intervjuhandledning för att vägleda intervjun i rätt riktning. 

Handledningen sker i form av en intervjuguide där frågorna baseras på viktiga 

ämnen inom studien. Vid utformning av intervjuguiderna valde vi att dela upp 

dem i tre kategorier för att besvara specifika ändamål. Den första intervjuguiden 

riktade sig mot Ekonomichefen och var tänkt som en inledande intervju för att få 

en överblick över Företag X:s situation (se bilaga 1). Här delgavs information 

vilket synliggjorde den bredd som finns på problemet. Detta hjälpte oss även att 

förstå vilka delar den teoretiska referensramen del 1 skulle innehålla. Vi behövde 

även få mer klarhet över processerna och eftersom denna kunskap inte fanns hos 

samtliga respondenter valde vi att utforma en guide som riktade sig specifikt mot 

denna kartläggning (se bilaga 2). Intervjuguide gällande kartläggningen ansåg vi 

inte att samtliga respondenter kunde besvara. Anledningen var att alla inte har 

samma överblick över processerna. Exempelvis kan det tänkas att en ekonomichef 

har mindre insyn än en produktionschef och därför valdes vissa ut för att besvara 

denna guide (se bilaga 3). Gällande var i processerna samt varför utformades 

ytterligare en guide. Denna besvarades av sex respondenter vilka valdes ut 

grundat på samma argument som ovan. De var de som ansågs ha mest kunskap 

gällande detta.  
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2.3.3 Urval 

Bryman och Bell (2017, s. 406) påpekar att i en studie där kvalitativa metoder 

används kan de som utför studien med fördel välja ett målstyrt urval. Det 

målstyrda urvalet innebär att forskaren väljer ut respondenter som ska delta i den 

empiriska materialinsamlingen för att strategiskt besvara den frågeställning som 

definierats. Genom att göra denna typ av urval kan forskaren enligt Skärvad och 

Lundahl (2016, s. 120) fånga det material som kan tänkas skapa relevant kunskap 

för att besvara frågeställningen. 

 

Snöbollsurval är enligt Bryman och Bell (2017, s. 411) en urvalsmetod som liknar 

ett bekvämlighetsurval, det vill säga att respondenterna väljs av bekvämlighet och 

oftast är det individer som är lättillgängliga. I ett snöbollsurval kontaktas en eller 

ett fåtal individer som kan anses relevanta för studien och genom dessa tas 

ytterligare kontakt med andra relevanta individer. För vår studie valde vi att nyttja 

denna typ av urval genom att rikta oss mot specifika individer inom Företag X. 

Valet grundades i en strategi där målet var att få en djupare förståelse för var 

orsakerna kan ha uppstått och varför. Genom att använda oss utav ett 

snöbollsurval kunde vi finna de individer som direkt berörde problemet och 

därigenom riktas mot andra individer som var av relevans.  

 

2.3.3.1 Val av intervjupersoner 

Storleken på urvalet beror enligt Bryman och Bell (2017, s. 413) på tidsutrymme, 

kostnad och storleken på populationen. Ett större urval betyder att det empiriska 

materialet blir mer detaljerat, dock innebär det att tidsåtgång för insamling och 

analys blir mer omfattande. Det gäller därför för forskarna att väga de olika 

delarna mot varandra för att uppnå en optimal kombination. Företag X är ett 

relativt stort företag med över 150 anställda
16

 , det var därmed av vikt för oss att 

finna de som ansågs mest relevanta för att besvara frågeställningen. Vår primära 

kontakt på företaget var Ekonomichefen. Det var med Ekonomichefen som den 

första intervjun utfördes för att skapa en uppfattning om företaget samt dess 

problem med skrot. Vi diskuterade med hen om vilka anställda som kunde anses 

relevanta. Vår strategi var att diskutera problemet med individer inom olika 

avdelningar och nivåer i hierarkin för att fånga upp olika aspekter och eventuella 

meningsskiljaktigheter. Personal som arbetar i produktion var svåra att få tillgång 

                                                 
16

 Ekonomichef. Företag X, intervju den 3:e april 2018. 
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till och därför exkluderades dessa från intervju. Vi ansåg att de möjligen hade 

tillfört ytterligare ett perspektiv på skrotens uppkomst men att deras kunskap var 

begränsad enbart till den avdelning de arbetade på. Företaget har sex avdelningar 

och därav svårigheten att få tillgång till dem. Vidare identifierade vi egenskaper 

som vi ansåg viktiga. Dessa var: arbetat på företaget under en längre tid och någon 

som varit där en kortare tid för att dessa skulle kunna se tydliga skillnader. Någon 

med en helhetsbild över företaget eftersom denne kunde ge en övergripande bild. 

Vidare ansåg vi det viktigt att diskutera med någon från ekonomiavdelningen samt 

kvalitetsavdelningen eftersom det fanns en uppenbar påverkan på dessa 

avdelningar. För att säkerställa kartläggning och identifiering ansåg vi någon som 

planerade processerna och arbetade intensivt med dem lämplig. 

 

Presentation av intervjupersoner   

Ekonomichef 

Ekonomichefen på Företag X har varit anställd på företaget sedan år 2004. På 

Företag X arbetar Ekonomichefen främst med lönsamhetsbedömningar, 

verksamhetsanalyser samt kalkylmodeller. Hen arbetar kontinuerligt tillsammans 

med VD, säljorganisation och produktion med offertarbete, ekonomistyrning samt 

råd till förbättringsåtgärder. Ansvar som hen besitter är över budget-, resultat- och 

prognosframtagning, lagervärdering samt likviditetsplanering.  

 

Produktionschef  

Titeln produktionschef innebär att hen är chef över produktionsledarna, vilka i sin 

tur är chef över de olika fabrikerna. Det vill säga presshallen, sammansättningen, 

rikt och måleriet. Tjänsten som Produktionschefen innehar i dagsläget har under 

en tid tillbaka varit vakant och hen har enbart arbetat på Företag X i 4 månader 

som inhyrd konsult. Produktionschefen sitter med i ledningsgruppen och kan 

därigenom påverka företaget på ett övergripande plan. Arbetsuppgifter som ingår 

är enligt hen att hålla produktionen igång samt att effektivisera denna. 

 

Kvalitetsansvarig  

Kvalitetsansvarig arbetar på Företag X:s kvalitetsavdelning som bland annat 

arbetsledare och miljösamordnare. Arbetsuppgifter som ingår är att i hela 

verksamhetssystemet utforma instruktionen, formulär, kontrollinstruktion till 
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affärssystemet, utveckling av standarder och interna revisioner. Samtidigt som hen 

samordnar arbete till de individer som hen är arbetsledare över. Kvalitetsansvarig 

har arbetat på Företag X sedan början av 2017, innan dess arbetade hen på ett 

serieproduktionsföretag där hens arbetsuppgifter främst var relaterade till inköp, 

kvalitet och ekonomi. 

 

Produktionsledare för rikt samt laseravdelningen  

Produktionsledare (R&L):s karriär på Företag X startade år 2000 när hen började 

som operatör i presshallen. Hen arbetade på företaget ett antal år för att sedan 

återvända till Företag X och arbeta som produktionsledare. Under den tid hen 

befunnit sig på företaget har hen även haft en tjänst som teamleader och “förhöjd 

arbetsledare”.     

 

Teamleader för planerare på logistik  

Teamleader (L) har arbetat på Företag X sedan år 2013, där hen började sin tjänst 

på utlastning. Tjänsten hen innehar är ny och arbetsuppgifter som innefattas är 

inte specificerade. På grund av detta är fokus för närvarande på att beräkna vilken 

takt och beläggning som kommer krävas av samtliga produktionsanläggningar 

framåt i tiden. Detta innebär att Teamleader (L) undersöker vilken total mängd 

arbete som kommer behövas framöver och utefter detta planera hur många skift 

och antal personer som kommer behövas. 

 

Logistiksamordnare och produktionsplanerare  

Hen har arbetat på Företag X sedan år 2004 och har avancerat mellan olika 

positioner, från truckförare till den position hen har idag. I arbetsuppgifterna ingår 

bland annat att planera ett antal kunders detaljer i produktion, beställa och 

koordinera samtliga utleveranser samt beställa emballage till hela företagets 

produktion. Hen är den intervjuperson som enbart har bidragit till kartläggning av 

processerna och inte med var skrotet uppstår eller varför som resterande 

intervjupersoner har, vilket innebär att en sammanfattning av denna intervju inte 

finns tillgänglig. 
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Försäljningschef  

Försäljningschefens arbetsuppgifter är att kontrollera och godkänna de offerter 

som Företag X lämnar. Ha kontroll över alla affärsupplägg som utvecklas med 

kunderna samt offertberedningsprocessen och utvecklingen av denna är exempel 

på uppgifter som hen arbetat med. Försäljningschefen har vidare arbetat på 

Företag X i 12 år och sitter med i ledningsgruppen.  

 

Produktionsledare över presshallen  

Produktionsledare (P) leder och styr det dagliga arbetet i presshallen. Arbetet 

omfattar allt från planering av vilka jobb som ska köras till personalansvar, vilket 

innefattar bland annat bemanning. Hen har ansvar över att presshallen producerar 

som den skall och om så inte är fallet följa upp detta för att åtgärda. 

Produktionsledare (P) har arbetat på Företag X i cirka ett år men har 17 års 

erfarenhet från tidigare arbeten inom bilindustrin. 

 

2.3.4 Inspelning och transkribering 

Enligt Bryman och Bell (2017, s. 465) säkerställer inspelning att intervjuaren inte 

missar viktiga detaljer och därmed skapar en god grund för den kommande 

analysen av materialet. Vidare skriver författarna (2017, s. 466) att det inspelade 

materialet gör det möjligt för forskaren att ägna all sin uppmärksamhet åt 

intervjun. Dock menar Bryman och Bell att användandet av inspelning kan 

påverka det material som samlas in. En intervjuperson som godkänt inspelningen 

men upplever att svaren kan påverka dess ställning i organisationen kan justera 

svaren för att inte framställas ofördelaktigt. Inför varje intervjusituation 

presenterades syftet med studien och vad som förväntas av den intervjuade, samt 

godkännande av inspelning. Eftersom vi genom intervjupersonernas kunskap och 

erfarenheter skulle finna svar på syftet i denna studie förstod vi med anledning av 

syftets känsliga ämne att intervjupersonernas åsikter möjligen kunde tonas ned. 

För att säkerställa att vi inte påverkade materialet följde vi kommande 

kvalitetskriterier. Vi valde även att avstå från att transkribera materialet eftersom 

detta ansågs för tidskrävande och därför inte rymdes inom den tidsram som fanns 

för studien. Dock hade detta skapat en djupare förståelse för analys och mer 

detaljerad empiri. Med anledning av detta valde vi att sammanfatta de intervjuer 

som berörde var i processerna problemet uppstod samt varför. 
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2.4 Tillvägagångssätt för insamling av teoretiskt material 

Materialet som samlades in genom litteraturstudierna hämtades från 

Linnéuniversitetets bibliotek i Växjö. Vi fann materialet genom att nyttja 

sökmotorn OneSearch, där artiklar samt böcker fanns publicerade, men även 

fysiskt inne i biblioteket.  

 

2.4.1 Sökord 

Automobile industry, Kvalitet, Kvalitetsbristkostnader, Quality, Poor quality 

costing, Juran’s Trilogy, Corporate culture, Communication, Strategy, 

Positionering, Leveransprecision, Process, Process mapping, Project, Styrning, 

Kartläggning. 

 

2.4.2 Källkritik 

Thurén (2005, s. 9) menar att källkritik används för att skapa förståelse för vad 

som kan anses vara sant; en typ av värdering av den använda källan. Vidare 

skriver författaren (2005, s.13) att det finns specifika kriterier som forskaren bör 

förhålla sig till; äkthet (är källan det den säger att den är?), tidssamband (tiden 

mellan källans publikation och den egna studien), oberoende (källan ska inte vara 

en sekundärkälla) och tendensfrihet (källan ska inte medvetet ge en falsk bild av 

verkligheten.). 

 

Vid val av litteratur utgick vi ifrån dessa kriterier för att skapa en trovärdig 

forskning. Exempelvis lästes flertalet artiklar och böcker kring samma ämne dels 

för att förtydliga gemensamma begrepp och uppfattningar eller skillnader mellan 

dem, men även för att bredda vår egen förståelse. Vi valde även att förhålla oss till 

litteratur som var närmare undersökningen i tiden för att materialet skulle anses 

relevant. Dock fanns det ett fåtal tillfällen där material samlades in som var 

skrivna längre tillbaka i tiden. Orsaken till att vi valde att använda dem var att stor 

del av den forskning som tillkommit efter vilade på denna forskning och därmed 

ansåg vi att det var relevant att referera till ursprungskällan. Vid de tillfällen där 

det inte gick att få åtkomst till ursprungskällan valde vi att referera i andra hand. 

De sekundära källorna nyttjades enbart i de situationer där det krävdes 

förtydligande.  
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2.5 Tillvägagångssätt för tolkning av empiriskt material 

Tolkning av empiriskt material definieras av Bogdan och Biklen (2007, s. 159) 

som en process där materialet undersöks och arrangeras systematiskt för att nå ett 

resultat. Materialet organiseras, bryts ned i mindre delar och undersöks för att 

finna mönster. Fejes och Thornberg (2015, s.35) menar att det svåra med analysen 

är att en kvalitativ studie oftast samlar på sig ett stort material, vilket innebär att 

det är av vikt för forskaren att sortera ut det som anses relevant. Detta kan med 

fördel göras med en tematisk analys. Ryan och Bernard (2003) beskriver den 

tematiska analysen som en process där data kategoriseras efter specifika teman 

och enbart de relevanta temana behålls för fortsatt analys. För att finna dessa 

teman är det upp till forskarna att lyssna på och studera det empiriska materialet.  

 

Vi har utfört semistrukturerade intervjuer med åtta individer inom Företag X. 

Genom intervjuerna framkom olika åsikter om var och varför skrot uppstår, men 

vi ansåg att det var först efter en djupgående analys av det sammanfattade 

materialet som vi kunde urskilja var och varför skrotproblemet uppstått. En 

tematisk analys ansåg vi som ett bra hjälpmedel för att komma underfund med 

detta, eftersom vi kategoriserade in materialet och därmed förtydligades de olika 

teman som kunde vara av vikt för oss. Vi valde att dela in det empiriska materialet 

efter temat var i processerna skrot uppstår för empiri del 1 och varför skrot 

uppstår i dessa processer i empiri del 2. Varje gång ett var eller varför hittades 

fick detta utgöra en egen rubrik. Under denna sammanfattades sedan samtliga 

intervjuades åsikter om just detta var eller varför för att skapa en tydlig struktur, 

vilket i sin tur skapade goda förutsättningar för en genomgående analys. Det 

sammanfattade materialet placerades i bilaga för att skapa trovärdighet för vår 

tolkning (se bilaga 4-9). Detta var så klart en begränsning av hur väl vi kunde 

tolka materialet och finna potentiella grundproblem. Dock ansåg vi att de teman vi 

fann genom tematisk analys var mer än tillräckliga för att uppfylla vårt syfte. 

 

2.6 Kvalitetskriterier 

Enligt Yin (2006, s. 54) ska en forskningsdesign uppfylla vissa kriterier för att 

anses vara av kvalitet. Författaren (2006, ss. 55-56) beskriver dessa kriterier som 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt reliabilitet. 

Begreppsvaliditet handlar om att de begrepp som definierats faktiskt menar det 
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som forskarna vill undersöka. Yin skriver att om de begrepp som används inte 

tydliggörs kommer läsaren inte veta om studien faktiskt är grundad i fakta eller 

enbart i forskarens egna upplevelse av situationen. Begreppsvaliditet togs i 

beaktning genom att vi intervjuade flera individer för att skapa en bredare 

förståelse för det empiriska material som samlades in. Under undersökningens 

gång deltog vi i seminarier där studien testades och ifrågasattes av både 

examinator samt opponenter i syfte att förbättra undersökningen.  

 

Intern validitet beskrivs av Yin (2006, ss. 56-57) att vara av vikt gällande kausala 

samband. Det vill säga: har X orsakat Y? Yin betonar dock att vid beskrivande 

studier, såsom vår, att detta kan bli svårt att uppnå. Författaren menar därför att 

den interna validiteten kan säkerställas genom att forskaren nyttjar olika 

analysmetoder som iakttar mönster. Eftersom intern validitet uppstår när vi med 

säkerhet kan säga att X har orsakat Y. Vi kunde inte uttrycka oss om kausala 

samband, det vill säga vad som ursprungligen definitivt orsakat skrotkostnaden 

eller om någon process har bidragit mer än någon annan till skrotkostnaden. Vi 

tolkade andras kunskap och erfarenheter. Det vill säga att vi var subjektiva 

instrument som tolkade. Trovärdighet eller intern validitet ansåg vi skapades 

genom att i den empiriska studien vara metodiska i vårt förfarande. 

Sammanfattning skedde metodiskt och detsamma gällde för empiridelarna där 

teman togs fram. Detta ansåg vi ökade den interna validiteten.  

 

Extern validitet innebär enligt Yin (2006, s. 57) att slutsatser som dras kan 

generaliseras till andra områden än det som studeras. Extern validitet skapades 

genom att det problem som finns på Företag X även är ett problem som vill 

undvikas av alla i branschen. Därför ansåg vi att extern validitet skapades genom 

att de orsaker som fanns till problemet kunde uppstå nästan var som i branschen 

och därmed åtgärdas på liknande sätt som på Företag X. Det sista kriteriet är 

reliabilitet och Yin (2006, s. 59) menar att detta kriterium innebär att om 

undersökningen upprepas ska den generera samma resultat samt slutsats. 

Reliabilitet uppnåddes genom att vi noggrant dokumenterade de tillvägagångssätt 

vi utgick ifrån och på vilket sätt vi använde dem. 
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2.7 Etiska överväganden 

Enligt Jacobsen (2002, ss. 482-483) är det viktigt att forskare förstår 

konsekvenserna av de val som görs vid en undersökning. Vinsten av det som 

samlats in måste värderas mot problemen som kan uppstå för de intervjuade. 

Bryman och Bell (2017, s. 415) betonar även vikten av att det material som har 

samlats in kan anses vara representativt för hela organisationen. Visar det 

empiriska materialet den verkliga situationen eller hade det krävts ett annorlunda 

urval? Jacobsen (2002, ss. 483-487) presenterar tre grundkrav som bör uppfyllas: 

informerat samtycke, krav på privatliv och krav på att bli korrekt återgiven. För 

att undvika dessa dilemman valde vi att vara tydliga med vårt syfte med 

utvärderingen. Med anledning av att denna studie berör ett känsligt ämne för 

Företag X valde vi efter förfrågan från företaget att anonymisera studien. 

Genomgående i arbetet benämns företaget som Företag X. Ytterligare 

anonymisering gjordes genom att enbart nämna de intervjuade vid deras 

befattning och inte fullständiga namn. Vid delgivande av det empiriska materialet 

uppkom det information gällande en specifik kund. Vi, tillsammans med Företag 

X, gjorde övervägandet om att inte inkludera kundens namn eftersom den 

information som har delgivits kunde anses känslig samt omfattas av den sekretess 

som Företag X har utlovat kunden. Arbetet kommer fortsättningsvis att benämna 

kunden som exempelvis "den specifika kunden" och därmed genom 

anonymisering upprätthålla den sekretess som efterfrågats av företag på samtliga 

delar. Det sista grundkravet följdes genom att en respondentvalidering utfördes av 

det insamlade materialet. I samband med utförd intervju sammanfattades 

materialet som sedan skickades till den intervjuade för bekräftelse. Vi valde även 

ut intervjupersoner från flertalet avdelningar där skrotkostnaderna kunde anses 

vara av vikt och för att skapa en rättvis representation valde vi att intervjua 

individer från olika nivåer av hierarkin.  
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2.8 Tillvägagångssätt för den abduktiva studien 
 - en konceptuell modell 
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3 Teoretisk referensram och empiriskt material del 1   

Kartläggning och identifiering av var skrot uppstår.  

Uppsatsens tredje kapitel innehåller teori gällande kartläggning och identifiering 

av var skrot uppstår presenteras. Denna teori och tillhörande empiri kommer 

sedan att analyseras tillsammans med en andra del där fokus riktas mot varför 

skrotkostnaden har ökat samt vilka åtgärder som kan vidtas för att minska den. 

Analysen mynnar sedan ut i en slutsats där uppsatsen frågeställning besvaras. 

________________________________________________________ 

3.1 Teoretisk referensram del 1 
3.1.1 Processer 

Jonsson och Mattsson (2016, s. 45) definierar processer som upprepande av 

aktiviteter som har en bestämd och kontinuerlig följd. Material omvandlas samt 

att det finns en början och ett slut. Författarna menar att processer har ett mål. 

Målet är att skapa kundnöjdhet och genomföra processerna med minst möjliga 

resursåtgång. Vidare beskrivs processer som “en återupprepad kedja av 

samordnande aktiviteter som skapar värde för en kund” (Andersson 2015, s. 249). 

Andersson skriver att en process skapar lärande och effektivisering genom att den 

är återkommande i samma form, vilket maximerar möjligheten till förbättring. 

Sharp (2009, s. 56) definierar processer som “a business process is a collection of 

interrelated activities, initiated in response to triggering event, which achieves a 

specific, discrete result for the customer and other stakeholders of the process”. 

Anupindi, Chopra, Deshmukh, Van Mieghem och Zemel (2014, s. 37) skriver att 

en process är “[...] any transformation that converts inputs to outputs”. Vidare 

menar de att exempelvis varje steg vid en lina blir en process. Det vill säga att alla 

steg där det monteras något är en process i sig som sedan ingår i en stor process, 

vilket är själva monteringen. Anupindi et al. (2014, s. 40) menar att en 

organisation är en uppsättning av processer som är sammankopplade på olika sätt. 

Det som blir tydligt av ovan definitioner av processer är att samtliga menar att det 

är skapande eller förädling av något så att dess egenskaper efter är förändrade för 

att skapa värde. Detaljnivån är olika och en process kan vara allt från ett helt 

företag till en aktivitet. Det finns processer, delprocesser och än mindre processer 

är aktiviteter. Att definiera vad en process är och vad som förväntas av den blir 

viktigt för att säkerställa att de intervjuade på Företag X är medvetna om vad en 

process är och därför ger input som kan anses värdefull. Den definition av process 

https://www.lix.com/en/search/*?authors=Sunil%20Chopra
https://www.lix.com/en/search/*?authors=Sudhakar%20D%20Deshmukh
https://www.lix.com/en/search/*?authors=Jan%20A.%20Van%20Mieghem
https://www.lix.com/en/search/*?authors=Ravi%20Anupindi
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som vi anser är tydligast är “a business process is a collection of interrelated 

activities, initiated in response to triggering event, which achieves a specific, 

discrete result for the customer and other stakeholders of the process” Sharp 

(2009, s. 56).  

 

3.1.2 Kartläggning av processer  

Keller och Jacka (1999) uttrycker vikten av att veta vilka processer som finns i 

företag. Det ger en bild av de samband, effekter och kontroller som finns i 

organisationen. Resultatet av en process skapar ett löfte om att det arbetas mot 

företagets mål. Vidare skriver författarna att för att kunna undersöka eller 

analysera de processer som finns och hur väl de är utformade för att uppnå 

företagets mål samt hur väl de bidrar till att öka kundnöjdheten är det kritiskt att 

först förstå processerna och deras uppgift. Om förståelse inte finns för hur en 

process fungerar kan den inte heller förbättras eller förändras. En processanalys 

skall fokusera på vad som görs och inte hur det görs. Det vill säga om företag har 

en aktivitet är det varför den görs inte hur den görs som är det viktiga. Författarna 

trycker på vikten av att begränsa sin undersökning eftersom ett val att undersöka 

en avdelning noggrant kan leda till en undersökning av hela organisationen i 

detalj. Rybicka et al. (2015) skriver att ett högpresterande materialflöde i bland 

annat bilindustrin är något som är nödvändigt och inte enbart en önskan. Det är 

därför av vikt att veta vilka ens processer är och vad de bidrar med. Vilket 

synliggör vikten av att kartlägga Företag X:s processer för att ha möjlighet att 

besvara var i processerna och varför skrot uppstår.  

 

Damelio skriver (2011, s. 42) om vad som är viktigt att tänka på vid 

processkartläggning. Han menar att det finns två tillvägagångssätt för att kartlägga 

processer. Första alternativet innebär att börja brett. Det betyder att definition sker 

av vad som krävs för att leverera, det vill säga vilka delar som är kärndelarna i 

verksamheten. Vad krävs från order till leverans? Rekommendationen är att 

begränsa sig till en produkt och kund för att följa varje arbetssteg. Andra 

alternativet är att undersöka hur olika delar hänger samman för att på så sätt vidga 

sin vy till att slutligen omfatta hela företaget. Vidare menar författarna att en 

visualisering av kartläggningen är bra för förståelsen av de ingående delarna.  
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Anupindi et al. (2014, s. 37) diskuterar fem delar som de anser är viktiga element 

av en process. Dessa är informationsstruktur, in- och output, resurser, 

flödesenheter och nätverk av aktiviteter och buffertar. Författarna (2014, s. 38) 

menar att veta vad som är input och output är grunden för att identifiera 

processerna. Utan att veta detta blir det omöjligt att se organisationen som en 

process eller som en uppsättning av processer. Input är tillgångar som flödar in i 

processen och output det som flödar ut. Exempelvis kan input vara råmaterial och 

output en nöjd kund för att påvisa vidden av vad en process utför. Vidare skriver 

de att det är viktigt att veta vad som ska undersökas, det vill säga vilken 

flödesenhet. Om undersökning ska ske av exempelvis produktionsprocesserna och 

logistik, är det produkterna som är viktiga. Om det är kundservice som ska 

undersökas är det kunden som är i fokus. För att vidare utvidga kartläggningen av 

processerna kan det vara viktigt att se företaget som ett nätverk av aktiviteter och 

buffertar. Anupindi et al. (2014, s. 38) definierar en aktivitet som “[...] the 

simplest form of transformation; it is a building block of a process”. Författarna 

(2014, ss. 38-39) menar att beroende på vad som ska utvärderas är detaljnivån 

olika viktig. Om det är en hel försörjningskedja kan möjligen varje företag i denna 

utgöras av en aktivitet, men är det ett företag som ska utvärderas krävs såklart mer 

detaljer. Lämpligen undersöks det vilka olika omvandlingsprocesser som finns. 

En omvandlingsprocess kan exempelvis vara punktsvetsning. Anupindi et al. 

(2014, s. 39) nämner att buffertar eller lager är viktiga att ta i beaktning eftersom 

mellan det att processer sker står produkterna på någon form av lager och inväntar 

nästa steg. Anupindi et al. (2014, s. 40) beskriver resurser som tillgångar vilka kan 

delas upp i två kategorier: kapital och arbetskraft. Det är dessa två som utgör och 

omvandlar input till output. Vidare skriver författarna att den sista delen i att 

förstå och kartlägga processerna är informationsstrukturen, vilket definieras som 

“[...] what information is needed and is available to whom in order to perform 

activities or make managerial decision” (Anupindi et al. 2014, s. 40). Tolkning 

görs att detta kan innebära exempelvis att en produkt inte produceras om inte 

någon har sagt att den skall produceras.  

 

3.1.3 Kostnader  

3.1.3.1 Kvalitet - Begreppsdefinition 

Kvalitet benämns av Sörqvist (2001), Bergman och Klefsjö (2010) samt Juran och 

Godfrey (1999) som ett begrepp vars exakta definition är svårtolkad. Bergman 
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och Klefsjö (2010, s. 20) menar att begreppet ofta används utan en verklig 

förståelse för innebörden av det, vanligen i relation till förbättringsåtgärder där 

implementering inte gett effekt eftersom förståelse inte funnits. Juran och Godfrey 

(1999, ss. 2.1-2.2) beskriver kvalitet ur två perspektiv: det ena förhåller sig till 

funktionerna hos produkten samt huruvida de uppfyller kraven från kunden och 

därmed om inkomsten påverkas av kvaliteten. Detta innebär att om kvaliteten på 

produkten ökar bör det generera en högre kundnöjdhet, vilket i sin tur genererar 

en ökad inkomst. Det andra perspektivet berör huruvida produkten kräver åtgärder 

i den aspekt att kunden inte är nöjd eller att produkten inte fungerar, vilket tyder 

på ett fokus på kostnader i relation till kvalitet och huruvida högre kvalitet kan 

garantera en minskning av kostnader. Ytterligare en definition av kvalitet är “the 

quality of a product is its ability to satisfy, and preferably exceed, the needs and 

expectations of the customer” (Bergman & Klefsjö 2010, s. 23), vilket förtydligar 

det tema som genomsyrar samtliga av dessa författares texter; kundens upplevelse 

av kvalitet och hur den upplevelsen påverkar organisationen. Att definiera vad 

kvalitet innebär var viktigt för att försäkra att de intervjuade på fallföretaget 

förstod innebörden av kvalitet och att våra definitioner stämmer överens. För 

tydlighetens skull definierades kvalitet som “the quality of a product is its ability 

to satisfy, and preferably exceed, the needs and expectations of the customer” 

(Bergman & Klefsjö 2010, s. 23). 

 

3.1.3.2 Kvalitetsbristkostnader  

Sörqvist (2001, s. 30) nämner att de kostnader som uppstår i relation till dålig 

kvalitet kan benämnas som kvalitetsbristkostnader och även här finns det olika 

definitioner om vad exakt kvalitetsbristkostnader innebär. Juran och Godfrey 

(1999, s. 2.4) menar att denna typ av kostnad är den som hade eliminerats om det 

inte existerade några kvalitetsproblem, men Sörqvist (2001, s. 31) anser att denna 

definition är för bred och för kostnadsfokuserad. Författarens egna definition av 

begreppet kvalitetsbristkostnad är därför “de totala förluster som uppstår genom 

att ett företags produkter och processer inte är fullkomliga” (Sörqvist 2001, ss. 

31-32). Även kvalitetsbristkostnader, det vill säga skrotkostnader, var viktiga att 

definiera för att säkerställa att de intervjuade på Företag X var medvetna om vad 

som omfattas av detta begrepp och för att därigenom säkerställa att studien håller 

sig inom ramarna för skrotkostnader. 
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3.1.3.3 Jurans Trilogi 

Sörqvist (2001, s.22) skriver att en studie gjordes vid Harvard Business School 

där insamlade data visade på ett positivt samband mellan hög kvalitet och hög 

lönsamhet. Vidare skriver Sörqvist (2001, s. 23) att även om företag har en viss 

förståelse för att kvaliteten borde förbättras för att uppnå framgång är det flertalet 

som inte vet hur de skall gå tillväga. Enligt författaren (2010, s. 24) kan detta med 

fördel göras genom Jurans Trilogi. Joseph M. Juran och hans modell för Jurans 

Trilogi refereras kontinuerligt inom kvalitetslitteraturen, bland annat Bergman och 

Klefsjö (2010), Sörqvist (2001), Bisgaard (2007) med flera diskuterar metoden. 

Juran och Godfrey (1999, s. 2.5) beskriver modellen som tre stadier, där kvalitet 

uppnås genom olika processer (se figur 3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1. Jurans Trilogi Diagram. Juran, J.M. & Godfrey, A.B. (1999, s. 2.7). 

Juran’s Quality Handbook. 5 uppl., New York: McGraw-Hill. 

 

Första stadiet benämns av författarna (1999, s. 2.6) som kvalitetsplanläggning 

och är det stadie där produkter och processer utvecklas utifrån kundens 

uppskattade efterfrågan. Därefter skickas planerna vidare till produktion. Enligt 

Juran och Godfrey är det i andra stadiet som de första kvalitetsbristerna uppstår. 

Över 20 % behöver göras om och detta kommer att ske kontinuerligt eftersom 

problemet skapades i planläggningen. Genom att nyttja kvalitetsstyrning kan 

dessa problem kontrolleras, utfall jämförs med begärt resultat och därmed 

förhindrar att problemet växer sig större. Styrning kan även agera som skydd vid 
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oplanerade händelser. Detta visas med en “sporadisk spik” och kan vara allt från 

maskinhaveri till mänskliga fel. Författarna benämner detta som att “släcka 

bränder” och målet är att återgå till normal nivå. Det tredje stadiet benämns som 

kvalitetsförbättring och betyder att genom att studera den kontinuerliga avvikelsen 

på 20 % kan företaget förbättra kvaliteten och därmed sänka kostnaden till en ny 

nivå. Juran och Godfrey (1999, s. 2.7) menar att om företaget lyckas förbättra 

kvaliteten kan det förutom att sänka kostnaderna även uppnå en ökad 

kundnöjdhet, eftersom företaget i större grad borde exempelvis ha möjlighet att 

uppnå en högre leveransprecision. Jurans Trilogi synliggör var och varför skrot 

kan uppstå och eftersom vår frågeställning syftar att besvara var i processerna 

skrot uppstår var det av vikt att diskutera denna teori. Detta är den teori som 

kommer närmast var i processerna med ursprung från argument i metod (2.2). 

 

3.2 Empiriskt material del 1  

Empiriskt material del 1 omfattar åtta semistrukturerade intervjuer med individer 

inom organisationen Företag X. Först presenteras den introducerande intervju 

som gjordes, efter detta sker en beskrivning av materialets flöde genom 

organisationen. Sedan presenteras de synpunkter som delgivits gällande var 

problem uppstår i sammanfattade stycken. 

_______________________________________________________ 

3.2.1 Introducerande intervju  

Ekonomichef  

Intervju - Allmän information om skrotproblemet 

För att skapa en uppfattning av problemet och dess omfattning gjordes den 3 april 

2018 en inledande intervju. Det som framkom var bland annat orsaker till att 

skrotkostnaden hade ökat, vilka var av varierad karaktär. Intervjun delgav följande 

material:  

 

Skrotkostnader uppstår eftersom att det kasseras alldeles för mycket detaljer som 

både är bearbetade eller halvfabrikat. Fel upptäcks inte tidigt i flödet, detaljerna 

samlar på sig en mängd kostnader, både direkta och indirekta. Enligt 

Ekonomichefen är det efter pressning som de flesta av felen upptäcks. 

Anledningen kan tänkas vara att rätt kompetens inte finns i produktion. 

Definitionen av skrot är det material som av olika anledningar måste kasseras 
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efter att en eller flera operationer har utförts på det. Det är därmed inte det 

material som blir över runt detaljen efter pressning. Det vill säga delar av 

råmaterialet som inte är bearbetat, detta spillmaterial genererar en skrotintäkt. 

 

Effekter av skrotkostnadens storlek är flera. Ur en ekonomisk synvinkel blir det 

tydligt att lönsamheten påverkas. Kapitalbindning och lagervärdet blir högt. 

Effekten av att material slängs är att mer material måste beställas hem. Företag X 

är i en position där beställning av extra material är nödvändigt eftersom en stor 

andel kommer att behöva skrotas med anledning av kvalitetsproblem. Ytterligare 

följdeffekt är att planering av produktion blir påverkad. Redan producerat material 

måste slängas och ny produktion av samma detalj måste därför ske. Detta kan 

försvåra planeringen under en lång tid, det blir som en dominoeffekt genom hela 

processen. Vidare menar Ekonomichefen att eftersom skrotproblemet påverkar 

den dagliga verksamheten skapas en sämre motivation hos produktionspersonalen. 

Situationsanpassade beslut tas, vilket gör att de enbart är bra på kort sikt. På lång 

sikt hade samma beslut möjligtvis inte varit optimalt. 

 

Projektets faser  

Projekt gällande serieproduktion följer på Företag X tre faser. VP-fasen - i denna 

fas utformas samt framställs verktygen hos en extern tillverkare. Första detaljen 

pressas där och levereras sedan till Företag X för kontroll samt utvärdering. Sedan 

görs förändringar och X antal detaljer genomgår hela flödet samt levereras målade 

till kund. TT-fasen - tool tryout. I denna fas har verktygen korrigerats, vilket 

skapat bättre utfall. Detaljerna som tillverkas använder kunden för att utföra 

krocktester. PP-fasen - i detta skede har verktygen anlänt till Företag X och 

produktion kan ske för första gången i Företag X:s produktionsmiljö. Det 

tillverkas ett mindre antal detaljer som passerar genom hela processen och sedan 

verifieras. När dessa tre faser är genomförda med godkänt resultat startar job one. 

Detta är en upprampning inför serieproduktion.  

 

Beskrivning av skrotkostnadens ursprung 

Skrotproblemets uppkomst anser Ekonomichefen började när en av de etablerade 

kunderna (den specifika kunden) erbjöd Företag X att pressa en ny modell för 

serieproduktion. Serieproduktion var relativt nytt för Företag X, speciellt i den 
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omfattningen, och Företag X hade inte tillräckligt med information och kompetens 

att förstå innebörden. Kvalitetskrav och krav på deltagande från Företag X:s sida 

under utvecklingen av produkten var högre än för tidigare modeller. 

Pressverktygen är en sådan del som Företag X har tagit fram tillsammans med 

kund. Hen upplever att kombinationen av att serieproduktion var relativt nytt för 

Företag X och att de inte följde den plan som finns för projekt har bidragit till att 

de hamnat i denna situation. Effekten av att projektets faser inte följdes var att 

produktion tog över tillverkning innan de hade säkerställt möjligheten att pressa 

enligt kundens villkor med verktygen. PP-fasen togs inte i beaktning på det sätt 

som det borde och istället påbörjades job one på grund av tidspress. Detta beslut 

var en överenskommelse mellan kunden och Företag X och kunden visste att 

problem kunde komma att uppstå på grund av detta. Relationen och hanteringen 

av skrotproblemet har varierat över tiden. Den specifika kunden bidrar i dagsläget 

med cirka 30 % av omsättningen, men detta kommer öka, vilket gör att relationen 

är av vikt att vårda och underhålla.  

 

Företag X:s uppföljning är bristfällig, vilket påverkar möjligheten för förändring 

och minskande av skrotkostnaden. Ekonomichefen menar att Företag X behöver 

“gå till botten” med fler problem än i dagsläget. Styrning är en annan aspekt som 

behöver fokuseras på. Serieproduktion innebär en ny situation för Företag X. Vid 

eftermarknadsproduktion har kunden redan åtgärdat samtliga problem som finns i 

uppstarten och Företag X har tagit över en fullt fungerande produktion. 

Ekonomichefen menar därför att organisationen inte har varit redo för att en så 

stor andel ska bestå av serieproduktion. Instruktioner, utbildningar och förståelse 

för kundens krav och förväntningar har inte följt med utvecklingen. 

Ekonomichefen påpekar att serieproduktion kräver en del som de inte hade 

förväntat sig, vilket gjorde att de inte arbetade in det mentalt i organisationen. 

Detta synliggörs genom att medarbetare inte tar den specifika kunden på 

tillräckligt stort allvar. Eftersom kommunikationen inte var tillräcklig innan dess 

att den specifika kundens produkter fick större utrymme kan organisationen sägas 

varit mindre mottaglig för förändring. Höga krav och otydlighet från kund i 

kombination med strukturförändringar som inte tydligt har kommunicerats kan 

enligt Ekonomichefen anses “bädda för problem”. 
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Gällande vem som bär ansvar över skroten anser Ekonomichefen att det är 

kvalitetschefen, vars position är vakant. För tillfället upprätthåller VD positionen 

och därför finns inte ett starkt fokus på att minska eller åtgärda skrotproblemet. På 

frågan om varför skrotkostnaden inte har åtgärdats menar hen att anledningen är 

det inte finns en motpart till hen ute i organisationen. “Problemet faller därmed 

mellan stolarna”.  

 

En stor del av problemen som finns på Företag X grundas i styrning enligt 

Ekonomichefen. Uppföljning sker inte och därför genomförs inte förändring. 

Vidare följs inte rutiner och dylikt. På Företag X påverkar även jargongen, de som 

varit anställda på företaget under längre period påverkar de nyanställda vilket gör 

att de “skolas in i samma vanor”. Hen anser inte att skrotproblemet och andra 

problem med styrning, kommunikation och så vidare härstammar ifrån en 

felrekrytering av personal utan mer att det ”sitter i väggarna”. Hen menar vidare 

att det går att ändra, men att alla måste vara med på det. Förändring prioriteras 

inte när risk finns att företaget “ställer” kunder, det vill säga sätter kunderna i en 

position där de inte har material att producera och därför får invänta att detaljer 

anländer från Företag X. Personalomsättningen på Företag X upplever hen som 

negativ. Men Ekonomichefen påpekar även att vissa individer varit anställda på 

Företag X under en lång tid och att detta påverkar företagets möjlighet att 

utvecklas och förändras negativt. Dock anser hon att vissa av dem besitter unik 

kunskap som är av vikt företaget.  

  

Enligt Ekonomichefens uppfattning utförs inte förebyggande underhåll. I 

sammansättningen anlitas en utomstående firma som har spetskompetens. När nya 

projekt och maskiner startar skall den utomstående firman lära operatörer samt 

underhållspersonal det som krävs för att manövrera maskinerna. Förebyggande 

samt operatörsunderhåll existerar inte enligt Ekonomichefens uppfattning. Enligt 

hen är det möjligen en sämre styrning som orsakar detta. 

   

All rapportering av skrot utför logistik. Koder som förklarar vad som orsakat skrot 

efterföljs ej, även att möjlighet finns att dela upp det på orsak i affärssystemet. 

Detta synliggör enligt Ekonomichefen vidden av skrotproblemet och lokalisering 

av orsaker samt uppföljning. Skroten delas upp på respektive avdelning och 
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exempelvis kan logistik skrota en artikel på riktavdelningen, även att den kommit 

till måleriet, eftersom det är då medarbetare ser att den är felaktig. 

Riktavdelningen får bära hela kostnaden som artikeln ”samlat på sig”. 

Kvalitetsavdelningen borde ha koll på varför skrotningen har gjorts och sedan gå 

till botten med att lösa detta problem så det inte uppstår igen. Datan för att arbeta 

med förbättring och identifiering av orsaker finns, men ingen tar sig an uppgiften. 

Ekonomichefen sammanställer en rapport varje månad där respektive avdelning 

kan se vad som skrotats. 

 

3.2.2 Materialets väg genom organisationen 

Materialet på Företag X passerar genom olika vägar och nyttjar olika mycket av 

produktionsanläggningen. Det som följer är en detaljerad kartläggning av flödet 

för de detaljer som passerar genom samtliga avdelningar eftersom detta synliggör 

de fel eller brister som allt material kan råka ut för. Informationen har delgetts av 

Logistiksamordnare och produktionsplanerare
17

, Teamleader för planerare på 

logistik
18

, Kvalitetsansvarig
19

, Produktionsledare för rikt- och laseravdelning
20

 

samt Produktionsledare över presshall
21

. Beskrivningen sker i olika steg för att 

synliggöra mängden och omfattningen av moment som utförs. Stegen förklaras, 

numreras och återfinns även i visualisering av processerna. Efter att kartan 

presenterats kommer ett synliggörande av skrotproblemet tas fram utifrån samtliga 

intervjuer som har gjorts, det vill säga inte enbart de personer som nämns ovan.  

 

 

 

 

 

 

Steg 1 Inköp lägger en order på råmaterial. Leverantören är antingen redan 

förutbestämd av kund eller en som Företag X själv har utvärderat och bedömt som 

lämplig. Priset är en avgörande faktor. På grund av detta kan leverantören bytas 

                                                 
17

 Logistiksamordnare och produktionsplanerare. Företag X, intervju den 11:e april 2018 
18

 Teamleader för planerare på logistik. Företag X, intervju den 2:e maj 2018 
19

 Kvalitetsansvarig. Företag X, intervju den 2:e maj 2018 
20

 Produktionsledare rikt- och laseravdelning. Företag X, intervju den 4:e maj 2018. 
21

 Produktionsledare presshall. Företag X, intervju den 9 maj 2018. 
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under den tid som bilmodellen är aktiv i produktion. Leveranstiden kan variera 

från någon dag upp till flera månader. 

Steg 2 När råmaterialet, det vill säga ämnet, anländer med lastbil är det 

logistikavdelningens uppgift att lossa denna.  

Steg 3 är att kontrollera materialet. Ankomstkontrollen inkluderar en översiktlig 

yttre undersökning av emballaget för att säkerställa att det ser felfritt ut, vilket i 

sin tur indikerar att godset inte heller riskerar att blivit utsatt för skada under 

transporten. Efter detta kontrolleras flaggan, vilken innehåller artikelnummer och 

antal, mot följesedeln. Om detta stämmer påbörjas steg 4. Skulle jämförelse 

indikera fel skall kontakt tas med närmaste chef för utredning. Materialet är inte 

tillåtet att användas förrän utredningen är klar eftersom det annars kan uppkomma 

en situation där Företag X inte får ersättning för de eventuella skador, problem 

eller extrajobb som detta fel skapat. 

Steg 4 Efter det att steg 3 utförts skall materialet transporteras till ett avfuktat 

lager samt lagerföras i systemet. Materialet står sedan på lager tills dess att 

detaljen som nyttjar materialet är planerad för tillverkning.  

 

 

 

Steg 5 Vid det tillfälle materialet skall användas i produktion startar steg 5. 

Logistikavdelningen har då planerat produktion av en viss detalj, vilken använder 

materialet ifråga. (Planering eller kommunikation krävs innan samtliga steg i 

processens produktionssteg samt transportering och för att inte att upprepa denna 

information anser vi det tillräckligt att nämna det här.) Truckförare tillhörande 

produktion kör ut på lagret för att fysiskt hämta materialet och förbereda körning 

av en ny detalj. Förberedning inkluderar några steg i sig; byte av pressverktyg, 

framkörning av tomrack eller pallgods samt inställning av maskiner är de tre 

största momenten. Efter detta börjar produktion.  

Steg 6 Nästa steg är att placera detaljen på inmataren, vilken är den del av 

pressanläggningen som fixerar plåten så att denna blir stabil och i rätt position. 

När detta är klart, vilket enbart tar några sekunder, matas plåten in i pressen som 

pressar en form i plåten. Beroende på mängden detaljer som varje 

komponent/detalj har, nyttjas olika mängd pressar. Om bildelen har en enkel 
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utformning kommer det inte krävas lika många pressar som vid en avancerad 

detalj. Avsyning sker vid tillfälle mellan de olika pressarna alternativt i steg 7. 

Steg 7 är att avsyna materialet för att säkerställa att det uppfyller kvalitetskrav 

samt packa dem i rack.  

Steg 8 Efter pressning kommer antingen en mellanlagring att ske alternativt 

transport via truck till nästa produktionsanläggning där laserskärning skall ske. 

 

 

 

Steg 9 är transport från lagret till nästa produktionsavsnitt. (Om lagring har skett) 

Steg 10 I lasern placeras detaljen på ett bord som även här fixerar detaljen för att 

sedan skära bort överflödigt material runt kanterna.  

Steg 11 är en manuell hantering där filning alternativt slipning sker för att 

minimera eller avlägsna små kanter och ojämnheter som skapats på detaljen.  

Steg 12 blir att transportera tillbaka detaljerna till presshallen alternativt ett 

avfuktat lager beroende på hur planeringen av detaljerna gjorts.  

 

 

Steg 13 är transport till presshallen från lager. (Om lagring har skett) 

Steg 14 börjar i presshallen där flänsning skall ske. Flänsning innebär att detaljen 

böjs till den slutgiltiga formen.  

Steg 15 är mellanlagring av detaljen och därför krävs en transport med truck till 

avfuktat lager.  

 

Steg 16 är transport från lagret till nästa produktionsavsnitt. (Laseravdelningen)   

Steg 17 är att skära ut hål och andra mindre detaljer. Detta sker genom ytterligare 

en laserskärning.  

Steg 18 är mellanlagring av detaljen och därför krävs transport med truck till 

avfuktat lager.  
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Steg 19 är transport från lagret till nästa produktionsavsnitt (Sammansättningen).  

Steg 20 börjar när detaljen befinner sig i sammansättningen, första steget här är 

delmontering. Detta innebär bland annat att muttrar och skruvar appliceras på 

detaljen.  

Steg 21 är punktsvetsning. I detta skede svetsas mindre detaljer fast på den större, 

vanligen på innerdetaljen. Exempelvis kan en förstärkning svetsas på detaljen i 

detta skede.  

Steg 22 är limning av inner-och ytterdetaljer för att i nästa steg sättas samman. 

Steg 23 är falsningen, falsning innebär att inner-och ytterdetalj sammanfogas 

genom att ytterdetaljen viks runt den inre. Om limmet i detta skede hamnar på en 

yta som skadas av det, sker en manuell korrigering för att torka eller slipa bort 

detta från detaljen.  

Steg 24 är transport via truck till härdugnen.  

Steg 25 är att härda detaljen. Detta innebär att detaljen placeras i en ugn som 

sedan matar igenom detaljen så att limmet torkar, vilket ytterligare säkerställer att 

inner och ytterdetaljen sitter samman. Nu har två eller flera detaljer blivit en, det 

vill säga ett nytt artikelnummer. 

Steg 26 är mellanlagra materialet i ett avfuktat lager för inväntade av nästa 

process.  

 

Steg 27 är transport via truck till riktavdelningen. 

Steg 28 är riktning av detaljen, denna avdelning utför korrigeringsarbete. 

Eftersom detaljerna har passerat genom en lång kedja i detta stadie kan flertalet 

defekter ha påförts. Dels kan hygienproblem finnas, kanter och ojämnheter som är 

oacceptabla, limrester med mera. Därför kommer en uppfräschning av detaljen att 

ske. Filning och slipning genomförs för att säkerställa kvaliteten.  

Steg 29 är att transportera detaljen till avfuktat lager för att invänta målning.  
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Steg 30 är transport och upphängning av detaljerna på en lastbärare. En lastbärare 

är den utrustning som används för att transportera materialet mellan de olika 

baden i ED-målningsprocessen. En lastbärare kan innehåll allt från en detalj till 

flera hundra beroende på storlek och vikt på detaljen. 

Steg 31 innebär inkörning av detaljerna i målningsprocessen. Väl i 

målningsprocessen passerar detaljen genom olika typer av kemiska bad för att 

slutligen passera genom en ugn som torkar detaljen.  

Steg 32 innefattar uttag ur processen samt avsyning. Om detaljen uppfyller 

kvalitetskrav kan den flyttas vidare för tätning. 

Steg 33 är tätning av detaljerna. I detta steg läggs en tätningsmassa på de ställen 

där det krävs för att slutprodukten inte skall ta in vatten.  

Steg 34 är härdning av tätningsmassan. Detaljen körs in i en ugn som värmer 

materialet tills det stelnar.  

Steg 35 Det sista steget i tillverkningsprocessen är att kontrollera/avsyna 

detaljerna en sista gång och sedan paketera materialet i lämpligt emballage. Om 

detaljerna har mindre defekter krävs en manuell korrigering i form av slipning.  

Steg 36 När detaljerna är helt leveransklara körs de ut på lager för att invänta 

transport.  

 

Steg 37 Utlastningspersonal bokar en transport och förbereder materialet med den 

dokumentation som krävs. 

Steg 38 Truckförare på utlastningen lastar godset och därefter är det 

transportörens ansvar att godset anländer felfritt till kunden.  

 

 

 



  
 

38 

 

3.2.3 Var i processerna kan skrotkostnader uppstå? 

Samtliga intervjuade är eniga om att skrot kan uppstå i varje process på företaget 

och att omfattningen av mängden skrot kan variera mellan processerna. Vi har inte 

tagit i beaktning sådana fel som kan uppstå men enkelt åtgärdas eftersom dessa 

inte genererar skrot utan som sagt är möjliga att åtgärda.  

 

3.2.3.1 Inköp och ämnen 

Produktionschefen, Produktionsledaren för rikt och laseravdelningen (R&L), 

Produktionsledaren för presshallen (P) och Kvalitetsansvarig uttrycker den 

påverkan som inköpsavdelningen har på skrotproblemet. Beroende på vilket ämne 

som de beställer skapas olika mängd skrot i processerna (steg 1). De menar att det 

material, det vill säga ämne, som beställs innehåller ett antal olika material i ett. 
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Dessa olika delar utgör variabler vilka får befinna sig inom ett visst spann. 

Beroende på hur mycket av de olika variablerna som ämnet innehåller påverkar 

kvaliteten på de detaljer som pressas. Detta upplevs inköp kunna påverka genom 

att inte köpa in material från flera olika leverantörer till samma artikel utan att 

använda en standardleverantör.  

 

3.2.3.2 Manuella hanteringar  

Samtliga av de intervjuade är överens om att de många manuella hanteringar som 

utförs på Företag X skapar defekter på detaljerna (steg 3, 6-7, 10-11, 14, 17, 20-

22, 28, 30, 32-33 & 35). Dessa manuella hanteringar är ofta sådant som kund 

efterfrågar eftersom det skapar en kvalitetet som är svår att uppnå med en maskin 

när hanteringen “lyckas”.  Det skapar dock enorma mängder skrot när det inte 

fungerar. Dels hanteras detaljerna upp och ned ur rack vid varje process. Det är 

enkelt att stöta emot en kant eller liknande vilket gör att detaljen blir defekt. Vissa 

av dessa hanteringar kräver även subjektiva bedömningar som exempelvis 

avsyning, vilket gör att detaljer ibland kasseras som inte skulle det men även att 

vissa detaljer som inte är kvalitetsgodkända “släpps” vidare till nästa process. De 

upplever också att det förekommer en del “slarv” i processerna, medarbetare är 

inte tillräckligt noggranna.  

 

3.2.3.3 Transport 

Flera av de intervjuade påpekar att de transporter som sker mellan 

produktionsavsnitten samt in och ut från lager skapar skrot (steg 4-5, 8-9, 12-13, 

15-16, 18-19, 24, 26-27, 29-30, 36 & 38). Hanteringen sker med truck och 

truckförare transporterar detaljerna i rack, vilket gör att de lätt förflyttas upp och 

ned samt fram och tillbaka i racken.  

 

3.2.3.4 Utrustningen i press  

Produktionsledare (P) och Produktionsledare (R&L) påpekar att pressarna som 

finns på Företag X inte är uppdaterade till en “modern nivå”, vilket kan anses som 

en förutsättning för att arbeta på det sätt som Företag X gör. Detta medför dock fel 

som är på grund av anläggningen (steg 6 & 14). Förebyggande underhåll och 

uppdateringar krävs för att utrustningen ska fungera optimalt. Detta har ibland inte 

gjorts i den utsträckning som krävs vilket skapar defekter som personalen i 
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produktion inte kan påverka. Vidare menar flera att ämnets temperatur kan 

påverka detaljernas kvalitet.  

 

3.2.3.5 Verktygen  

Kvalitetsansvarig, Produktionsledare (P), Produktionsledare (R&L), 

Försäljningschefen och Produktionschefen delar uppfattningen om att de verktyg 

som används inte är korrekt utformade, det vill säga att kvalitetsnivån på 

verktygen inte är uppnådd (steg 6 & 14). Detta skapar defekter som ibland går att 

korrigera med olika former av lagning. Men när detta inte går skapas skrot. De 

anser att kvaliteten på dessa behöver höjas eftersom det inte spelar någon roll vad 

personalen gör när verktygen genererar fel.   

 

3.2.3.6 Rack 

Vid intervju med Teamleader (L) blev det tydligt att hens uppfattning av var 

skroten härstammar ifrån är specifik och tydlig. Teamleader (L) menar att skrot 

uppstår i det steget som presshallen paketerar detaljerna i rack (steg 7). Hen 

påpekar att racken har en felaktig utformning vilket gör att detaljerna skadas. En 

detalj per trettio rack skrotas.   

 

3.2.3.7 Laser  

Teamleader (L) och Produktionsledare (R&L) är överens om att laserutrustningen 

påverkar mängden med skrot. Teamleader (L) menar att en detalj kasseras vid 

varje byte (steg 10 & 17). Om produktionspersonalen byter mellan att producera 

höger dörr till vänster kommer den första vänstra dörren att bli skrot. Anledningen 

är att maskinen kalibrerar innan dess att den börjar en ny körning, vilket skär 

sönder detaljen. Vidare menar Teamleader (L) att hen inte vet hur maskinen 

fungerar men att det känns orimligt att detta är ett problem som inte går att arbeta 

bort, om det inte är ett missförstånd gällande hanteringen av maskinen. 

Produktionsledare (R&L) menar att utrustningen inte alltid är helt korrekt inställd, 

vilket gör att för mycket eller för lite material skärs bort. När för mycket material 

tas bort kan detaljen inte användas och i de flesta fall genereras skrot. 

 

3.2.3.8 Flänsning 

Produktionsledare (R&L) samt Produktionsledare (P) tar även upp aspekten 

flänsning, i denna process böjs detaljen till sin rätta form, vilket gör att problem 
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som att materialet inte räcker till upptäcks (steg 14). Det är oftast inte själva 

flänsningen som är problemet men skrot skapas i detta moment på grund av att det 

inte finns tillräckligt med material vilket gör att detaljen inte formas korrekt. 

Anledning är att lasern har skurit bort för mycket.  

 

3.2.3.9 Sammansättning 

Produktionsledare (R&L) uttrycker att avsaknad av tillräckliga kontroller i 

sammansättningen gör att detaljer släpps vidare med fel som inte kan åtgärdas i 

senare skede (steg 20-23 & 25).  

 

3.2.3.10 Rikt  

Teamleader (L) och Produktionschefen menar att även denna avdelning påverkar 

mängden skrot (steg 28). Eftersom deras uppgift till viss del är att rätta till de fel 

som andra processer skapat är det ofta en subjektiv fråga om detaljen är 

kvalitetsgodkänd eller inte. Ibland skickas detaljer vidare till måleriet vilka 

upptäcker fel efter målning som inte går att åtgärda just på grund av att detaljen 

har fått färg och därför skrotas den. Det krävs mycket känsla för detaljer och att 

medarbetare är uppmärksamma på denna avdelning.  

 

3.2.3.11 Måleriet - limdragning  

Produktionsledare (P) och Produktionsledare (R&L) är överens om att skrot 

uppstår i målningsprocessen (steg 31). När detaljerna har ED-lackerats skall de 

genom en ugn vilken ibland skapar defekter på detaljerna genom att värma upp 

det lim som sammansättningen har härdat fast. När detta har värmts upp 

förflyttas/smetas det ut på detaljen vilket kan generera att detaljen måste skrotas.  

 

3.2.3.12 Övergripande genom processerna 

Kvalitetsansvarig påpekar att mycket skrot skapas genom alla processer eftersom 

det inte finns tillräckligt med kontroller eller en noggrannhet i processerna. Fel 

släpps igenom vilket gör att fel som kunde åtgärdas inte längre kan korrigeras, 

vilket genererar att detaljen måste skrotas.  

 

Flera av de intervjuade menar även att överlämnande mellan projekt och 

produktion är bristfällig. Övergången är inte smidig och produktion gör fel som 
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projektet redan funnit lösning på men inte kommunicerat vidare vilket gör att 

onödigt mycket detaljer skrotas i samband med detta. 

 

4 Teoretisk referensram och empiriskt material del 2  

Varför uppstår skrot och vilka åtgärder kan vidtas för att minska 

skrotkostnaden  

Uppsatsens fjärde kapitel innehåller teori gällande orsaker till att höga 

skrotkostnader har uppstått samt åtgärder för att minska dem. Utifrån vad som 

framkommit i det tredje kapitlet har ny teori tagits fram för att förklara varför 

skrot uppstår. Teorin som följer är baserad på tankar om att det är avsaknad av 

eller brister inom dessa som är anledningen till varför. Samtlig empiri och teori 

vägas samman tillsammans med detta i en analys för att sedan mynna ut en 

slutsats. 

________________________________________________________ 

4.1 Teoretisk referensram del 2 
4.1.1 Strategiska avväganden och effektivitet  

4.1.1.1 Strategi och positionering 

Porter (1996) menar att den förändring som har skett inom företagsvärlden, där 

företag numera förväntas att vara flexibla för att ha möjlighet att förhålla sig till 

marknaden, har skapat förvirring gällande särskiljandet mellan strategi och 

operational effectiveness (operativ effektivitet). Operativ effektivitet beskrivs som 

de aktiviteter som utförs bättre i relation till konkurrenter. Detta kan till exempel 

vara att minska kvalitetsbrister eller ha en högre produktionstakt. Den strategi som 

företaget har, dess positionering på marknaden, fokuserar på att de aktiviteter som 

utförs är annorlunda eller utförs annorlunda i jämförelse med konkurrenter. 

Särskiljandet mellan dessa två är av vikt eftersom många företag gör antagandet 

om att det är den operativa effektiviteten som är strategin, men detta antagande 

gör att företagen tappar sin position på marknaden. Att tydligt definiera den 

strategi som företaget har kommer att påverka de aktiviteter som utförs inom 

företaget eftersom aktiviteterna ska reflektera det mål som företaget har.  

 

Detta kräver enligt Porter (1996) att företaget gör en avvägning av vilken typ av 

positionering det ska fokusera på, eftersom det annars kan skapa problem inom 

organisationen. Han belyser tre aspekter om varför avvägningen är viktig. För det 
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första kan ett företag skapa förvirring hos kunderna om det helt frångår dess 

tidigare strategi och börjar producera andra produkter. För det andra krävs en 

avvägning gällande aktiviteter. Om ett företag har två typer av positionering 

kommer det att krävas två olika förhållningssätt till bland annat 

organisationskulturen, färdigheter hos de anställda, produktkonfigureringar samt 

styrsystem. Den sista aspekten är den där den interna kontrollen begränsas. Om 

företaget inte avgränsar huruvida det ska konkurrera kan det skapa förvirring hos 

de anställda, vilket i sin tur kan påverka det dagliga arbetet. Vidare kan ett 

företags vilja att växa påverka strategin och företagets positionering. Om 

förändring görs gällande vilka kunder som ligger i fokus och vilken typ av 

produkter som produceras, kommer den strategi som ursprungligen gjordes inte 

längre sammanflätas med de aktiviteter som utförs. Även detta kan skapa 

förvirring inom företaget och påverka de anställdas motivation och arbete. 

 

4.1.2 Projekt 

Den produktion som sker inom bilindustrin anser Aggeri och Segrestin (2007) är 

en utav de mest komplexa processerna att genomföra. Varje bil innehåller flera 

olika beståndsdelar som skiljer sig åt mellan olika bilmodeller. För att ha 

möjlighet att producera bilar av bra kvalitet krävs det att produktionen är flexibel 

och att bilen är korrekt utformad redan i planeringsfasen, det vill säga i projektet. 

Enligt författarna kan det ta flera år innan projektet lämnar över till produktion 

eftersom det finns flertalet aspekter som måste tas i beaktning. Vidare skriver 

Aggeri och Segrestin att ju tidigare problem upptäcks under utvecklingsfasen, 

desto mindre komplikationer kommer att uppstå senare i processen. Om projektet 

inte säkerställer att exempelvis ett verktyg är av rätt kvalitet kan det påverka 

produktionen av bilmodellen.  

 

4.1.3 Förbättring av flödet  

4.1.3.1 Lean Production 

Att ett företags lönsamhet bygger på de interna processerna är ingen nyhet. 

Atkinson et al. (2012, s. 291) påpekar att det är av vikt för företag att effektivisera 

samtliga flöden eftersom det skapar möjlighet att sänka kostnader som genereras 

på grund av olönsamma processer. Enligt Bergman och Klefsjö (2010, ss. 581-

582) kan företag, genom att nyttja Lean Production (Lean), upprätta en 

välfungerande värdekedja där alla icke-värdeskapande delar elimineras. Dessa 
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icke-värdeskapande delar definieras av författarna (2010, ss. 583-584) som bland 

annat de där produkter inte produceras till rätt kvalitet och behöver göras om eller 

att de anställdas röst inte blir hörd och därmed tappas flertalet möjligheter till 

förbättring. 

 

Vidare skriver Bergman och Klefsjö (2010, s.586) att det är viktigt att processerna 

som används inom företaget faktiskt når de resultat som efterfrågas av kund. Det 

blir därmed angeläget för organisationer som nyttjar Lean att anamma en 

företagskultur som lägger fokus på att göra rätt saker från början istället för att 

kontinuerligt försöka släcka bränder.      

 

4.1.3.2 Kaizen 

Kaizen bygger enligt Bergman och Klefsjö (2010, s. 45) och Atkinson et al. 

(2012. s. 297) på att företag kontinuerligt utför små förbättringar för att minska 

kostnader under produktion. Enligt Atkinson et al. utgör stora förändringar ett 

problem när en produkt redan är i produktionsstadiet och genom att i små steg 

förbättra en produkt kan den slutgiltiga varan istället överstiga kundens förväntan. 

Det blir därför viktigt att alltid ha kundens förväntningar tydligt specificerade. 

Genom att ha förståelse för vad som förväntas kan företaget definiera kostnadsmål 

som utgås ifrån för att ha möjlighet att uppnå den efterfrågade kvaliteten till 

önskad kostnad.  

 

En utav de viktigaste aspekterna inom Kaizen menar författarna (2012, s. 298) är 

den kompetens personalen anses besitta. Eftersom de arbetar inom processerna har 

de förstahandserfarenhet gällande vad som kan förbättras och hur det kan 

förbättras. Bergman och Klefsjö (2010, ss. 46-47) bekräftar detta och menar att 

genom att delegera ansvar till de anställda skapas motivation, vilket innebär att 

personalen gör sitt yttersta för att jobbet ska bli optimalt utfört. Detta betyder att 

om Kaizen ska nyttjas fullt ut krävs det att decentralisering sker och att ansvar 

förflyttas till de som omfattas av processen. Atkinson et al. (2012, s. 298) menar 

dock att detta tankesätt kan bidra till hög press på personalen. Exempelvis kan det 

bidra till en kostnadspress som blir övermäktig. En potentiell lösning på 

problemet är enligt författarna att implementera en cost-sustainment period. Detta 

innebär att under en specificerad tidsperiod kommer inga utsatta kostnadsmål att 
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åläggas personalen. Exempelvis innan en ny produkt börjar att produceras riktas 

fokus mot att lära sig nya procedurer eller arbetssätt innan de implementeras.    

 

4.1.4 Leveransprecision och Just-In-Time  

Björklund (2012, s. 69) skriver att kravet på leveransprecision har ökat från kund. 

Enligt Jonsson (2008, s. 86) innebär leveransprecision att produkterna ska 

levereras inom en förutbestämd tidsram och måttet. Vidare skriver Björklund 

(2012, ss. 69-70) att om företaget inte upprätthåller en hög leveransprecision kan 

kunderna bli missnöjda och välja andra leverantörer framför företaget. 

Leveransprecisionen blir en slags utvärdering av organisationen.   

 

Fler har därför valt att nyttja just-in-time för att uppnå dessa krav. Just-in-time 

definieras av Atkinson et al. (2012, s. 294) som den tillverkningsprocess där 

produkten tillverkas vid kundorder och där processen sker utan uppehåll. Det vill 

säga att produkten inte lagerförs under tiden som den tillverkas. Enligt Björklund 

(2012, s. 67) innebär detta att systemet blir känsligt mot störningar, vilket 

tydliggör vikten av att produktionen sker utan avvikelser. Just-in-time anammar 

begreppet effektivitet genom att dels göra rätt saker men också att göra saker 

rätt. Värdet som genereras till slutkunden är det viktigaste för företaget. 

 

4.1.5 Kultur och Jargong 

4.1.5.1 Företagskultur 

“Corporate culture, then, is the underlying belief and value structure of an 

organization collectively shared by the employees and symbolically expressed in a 

variety of overt and subtle ways”  

      (Clampitt 2013, s. 80).  

 

Denna definition av företagskultur belyser hur människor inom organisationer 

förväntas att efterfölja en viss tradition för att inte avvika från normen. Clampitt 

menar att individerna har en fallenhet att anamma en “vi har alltid gjort så här”-

attityd och att få chefer har möjlighet eller vilja att ta företagskulturen i beaktning 

vid beslut. Dock betonar författaren (2013, s. 81) att om rätt kultur kombineras 

med rätt styrningsverktyg kan det motivera de anställda att arbeta i rätt riktning. 

Detta skapar bland annat högre produktivitet och mindre svinn, men även högre 

intäkter. Enligt Clampitt (2013, ss. 82-83) påverkar kulturen även hur 
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organisationen anammar förändringar och huruvida de anställda arbetar för eller 

emot dem.  

 

4.1.6 Styrning 

4.1.6.1 Verksamhetsstyrning 

Eftersom det finns risk att organisationen inte arbetar i önskad riktning bör det 

finnas ett fokus på styrning av verksamheten. Lantz (2008, s. 9) beskriver 

verksamhetsstyrning som den typ av styrning där icke-finansiella mått ligger i 

fokus. Hur verksamheten styrs, utvärderas och planeras är även av vikt. Enligt 

författaren (2008, ss. 12-13) ska styrningen stötta processerna på det sättet att 

tillverkningen av produkter sker effektivt. Han menar att output, så som avfall 

eller skrot, är resultat av en ineffektiv produktion och att det bör korrigeras. Dessa 

prestationer utvärderas och följs upp för att implementera möjliga åtgärder genom 

att analysera den data som samlats in.  

 

Vidare skriver Lantz (2008, s. 16) att produktionens överlevnad baseras på de 

kringfunktioner som existerar i verksamheten. Kringfunktioner beskrivs av 

författaren som bland annat inköp och transporthantering och är menade att stötta 

produktion i tillverkningsprocessen. Att en vara levereras till kund i efterfrågad 

kvalitetet beror mycket på huruvida kringfunktionerna är välfungerande eller ej.   

 

4.1.6.2 Olika typer av styrning 

Det som styrning ämnar uppnå kan förklaras med “hur kan man få människor att 

göra något som de kanske inte vill?” (Nilsson, Petri & Westelius 2016, s. 155) 

och styrbarhet innebär “[...] möjligheten att påverka chefers och medarbetares 

beteenden så att dessa ligger i linje med organisationens långsiktiga mål och 

strategier” (Nilsson, Petri & Westelius 2016, s. 88). Vidare menar de (2016, s. 

93) att förväntningar om prestation och vilken riktning organisationen valt är av 

betydelse. Det är viktigt att vara tydlig med detta och kommunicera ut innebörden 

av det i organisationen. När en verksamhet är under utveckling kan det anses 

särskilt viktigt att utvärdera prestationer på flera olika nivåer för att säkerställa att 

utveckling faktiskt sker. Styrningen måste vara situationsanpassad och känslig för 

nyanser. Att bli utvärderad kommer att påverka individen och därför krävs en 

känslighet vid styrkan av den. 
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4.1.7 Ansvar, kommunikation och planering  

Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus och Nilsson (2014, s. 228) beskriver 

betydelsen av att i en decentraliserad organisation ha möjlighet att hålla någon 

ansvarig för de aktiviteter som utförs. Det är av stor betydelse att företaget delas 

upp i mindre delar för att på så sätt skapa kontroll över helheten. Författarna 

nämner även att det ofta glöms bort och att det direkt påverkar effektiviteten i 

företaget och det kontrollsystem som finns. Funck och Jönsson (2016, s. 52) 

menar att en fördelning av ansvar kan skapa negativa effekter såsom 

suboptimering. Istället för att ha företagets bästa som helhet i sikte blir det enkelt 

att den ansvarige ser till den egna avdelningen eftersom det är den som hen hålls 

ansvarig för. 

 

Heide, Johansson och Simonsson (2012, s. 15) uttrycker kommunikationens 

påverkan. De menar att det är en förutsättning för organisationers överlevnad, 

utveckling och existens. Det är mycket som vilar på en god kommunikation såsom 

lärande, kundrelation och styrning. Vidare skriver de att kommunikation är en 

ledningsfråga eftersom det är genom kommunikation som mål och annan styrning 

kommuniceras i verksamheten. Nilsson, Petri och Westelius (2016, ss. 157-158) 

menar att framgång nås genom en kommunikation av målen. De trycker på att det 

kan vara av vikt att lyssna på medarbetarnas uppfattning för att genom detta få en 

annan förståelse som kan vara till hjälp vid måluppfyllelse. Heide, Johansson och 

Simonsson (2012, s. 16) påtalar att de flesta organisationer har problem med 

kommunikation på ett eller flera sätt. Författarna (2012, s. 17) skriver att 

lösningen är “[...] att skapa förutsättningar för diskussion och dialog mellan 

ansvariga och övriga medarbetare” (Heide, Johansson & Simonsson 2012, s.17). 

Vidare diskuterar författarna (2012, s. 182) följder av en bristande 

kommunikation. En sämre kommunikation kan leda till ett svårt och trevande 

beslutsfattande som uppenbarligen därför kan vara felaktigt.  

 

Atkinson et al. (2012, s. 26) beskriver vikten av att rätt information finns 

tillgänglig för beslutsfattande, övervakning samt allokering av resurser. Vidare 

skriver författarna (2012, ss. 29-32) om PDCA-cykeln, vilken innebär att det som 

sker i organisationen, beslut som tas och dylikt, skall följa ett mönster av 

planering, genomförande, kontroll samt vidtagande av relevanta åtgärder. 

Andersson (2015, s. 249) menar att lärande kan skapas genom användning av 
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PDCA-cykeln och att effektivisering uppnås när en process upprepas flertalet 

gånger. Enligt Matsuo och Nakahara (2013) är det vanligt att PDCA-cykeln 

används som ett verktyg för att lösa problem inom organisationer. Planering och 

genomförande av förändring för att efter detta kontrollera om företaget fortfarande 

är på rätt väg och om detta inte är fallet vidta lämpliga åtgärder. Författarna menar 

även att detta skapar lärande, vilket i sin tur kan generera en prestationsökning. 

Anthony et al. (2014, s. 333) diskuterar även alternativ till planering. Detta är att 

inte planera alls, vilket skapar flexibilitet. Organisationer som karaktäriseras av 

långsam förändring kan tänkas behöva planera mer, eftersom flexibiliteten som 

skapas inte kan nyttjas på ett effektivt sätt. Enligt Bergman (1992, s. 221) finns 

det tryck på företag att ha full kontroll över sina processer och planeringen av 

dem. Utmaningarna ligger i att minska sina kostnader och producera på ett 

resurssnålt sätt.  

 

4.2 Empiriskt material del 2  

Empiriskt material del 2 omfattar åtta semistrukturerade intervjuer med individer 

inom organisationen Företag X. Här presenteras de synpunkter som delgivits 

gällande varför skrotkostnader uppstår i sammanfattade stycken. 

________________________________________________________ 

4.2.1 Identifiering av orsakerna till skrot 

Vid intervjuerna har det tydliggjorts att flera av intervjupersonerna har samma 

eller liknande uppfattning av vilka problem som Företag X har och vad orsakerna 

till skrot är. En del av anledningarna kan anses enkla att lösa medan andra 

kommer att kräva längre tid och mer ansträngning från samtliga anställda på 

Företag X.   

 

4.2.1.1 Inköp och ämnen  

Ämnena som används i produktion påverkas som sagt i empiriskt material del 1 

av sammansättningen av flera variabler. Byten mellan leverantörer gör att dessa 

variabler förändras, vilket inte är positivt. Produktionsledare (R&L) och 

Produktionsledare (P) menar att påverkan kan vara så pass stor att inställningar 

måste förändras, vilket gör att de få protokoll och noteringar från andra körningar 

blir oanvändbara. Produktionschefen påpekar också detta men menar att Företag 

X är en liten aktör på marknaden och inte prioriteras, vilket kan ha en påverkan på 

att inköp ibland byter leverantörer.  
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4.2.1.2 Manuella hanteringar  

Manuella hanteringar såsom avsyning, hantering i rack eller andra processer 

såsom de i sammansättningen där processerna är baserade på manuella 

hanteringar genererar skrot av den anledningen att alla dessa moment baseras på 

subjektiva bedömningar. Produktionsledare (P), Försäljningschefen och 

Produktionschefen menar att detta gör att detaljer som inte är helt 

kvalitetsgodkända skickas vidare i processerna, vilket sedan gör att de inte kan 

åtgärdas och därför måste skrotas. Vidare anser Produktionsledare (R&L) att det 

inte finns utrymme för förbättringar, vilket gör att dessa fel inte åtgärdas utan 

enbart fortskrider. De anställda är stressade och har inte tillräckligt med 

kompetens, vilket genererar ett sämre engagemang. Avsyning är ett sådant 

moment där desto längre tid som avsätts desto säkrare blir beslutet om att 

kvalitetsnivå är korrekt. Försäljningschefen, Produktionschefen och 

Produktionsledare (P) påpekar att en varsammare hantering hade behövts, 

speciellt vid hantering in och ut rack och i processerna. Produktionsledare (R&L) 

anser också att hanteringen i rikt, som är en stor manuell operation med slipning 

och filning, har höga krav vilka är svåra att uppnå även för de mest erfarna 

eftersom produkterna har ett utseende som genererar svårigheter. 

 

4.2.1.3 Transport 

Enligt samtliga intervjuade skapar transport via truck kvalitetsbrister i form av 

bucklor och bulor. Vidare är detaljerna känsliga för fukt och regn, när transport 

sker med truck tvingas de ibland att förflytta material i regn. I senare skede kan 

detta göra att detaljerna kasseras eftersom rost eller annat har uppkommit. Även 

grus och annan smuts kan påföras material och detaljerna när de körs via truck. 

Anledningen till att detaljerna inte körs med annan utrustning är att 

produktionsanläggningarna har för långt avstånd. Avståndet gör att travers eller 

transportband är uteslutet.  

 

4.2.1.4 Utrustning i press  

Anledningen till att utrustningen genererar skrot är som nämnt i empiri del 1 att 

den är äldre och inte underhålls tillräckligt. Anledningen till att den inte 

underhålls är enligt Produktionschefen och Kvalitetsansvarig att 

underhållsavdelningen inte hinner. Dels har inte operatörerna den kunskap som 
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krävs för att göra det “enklare underhållet”, även kallat operatörsunderhåll. 

Därför måste underhållsavdelningen stötta produktion. Den andra anledningen 

grundas i den första och att bemanning, kompetens och tidspress gör att denna 

avdelning fokuserar på att “släcka bränder”. Produktionsledare (R&L) menar 

dock att orsakerna till varför detaljer skrotas i presshallen inte enbart är på grund 

av att utrustningen producerar detaljer som är av sämre kvalitetet utan även att 

avsaknad av protokoll, tidigare noteringar och så vidare vilket gör att 

inställningarna på utrustningen är fel. 

 

4.2.1.5 Temperatur i ämnen 

Produktionsledare (R&L), Produktionsledare (P), Kvalitetsansvarig och 

Produktionschefen är överens om att beroende på hur förberedning i presshallen 

samordnas, vilken ordning medarbetarna väljer att göra momenten, skapar en 

påverkan på materialet. Exempelvis kan ett “kallt” material skapa vissa 

kvalitetsbrister medan ett för “varmt” material kan orsaka andra.  

 

4.2.1.6 Verktygen  

Anledningen till att verktygen inte är korrekt utformade eller utformade på ett sätt 

som säkerställer optimal kvalitet är enligt Ekonomichefen, för den specifika 

kunden, att de i projektet hoppade över en viktig del, PP-fasen, och tog hem 

verktygen för tidigt. Tillverkaren säkerställde inte kvaliteten innan Företag X tog 

över och började producera med dem. Produktionschefen antyder samma sak då 

hen menar att det finns inbyggda fel i verktygen. Även Kvalitetsansvarig uttrycker 

att det finns defekter på verktygen som gör att produkterna produceras med fel 

kvalitet, oavsett vilken inställning som görs. Vidare påpekar Produktionsledare 

(P) att de verktyg som används för eftermarknadsproduktion är äldre och kräver 

underhåll. Serieproduktionsverktygen kräver också underhåll men mestadels för 

att säkerställa kvaliteten på produkterna. Underhåll av samtliga verktyg är inte i 

fas. Avdelningen hade behövt utökas för att hinna med i den takt som Företag X 

producerar och för att säkerställa att verktygen inte generera defekta produkter. 

 

4.2.1.7 Hygienproblem  

Samtliga intervjuade är överens om att uppläggning på inmatningsbord samt 

pressningen kan generera att ett hygienproblem påförs detaljen. Detta innebär att 

damm, grus och annan finkornig smuts finns på detaljen alternativt på 
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utrustningen, vilket gör att när pressverket formar plåten även formar in damm 

och gruskorn i plåten. Detta skapar små utbuktningar, knotter eller noppor på 

plåten vilket gör att detaljen inte är kvalitetsgodkänd. Teamleader (L) menar att 

detta fel inte längre är vanligt eftersom det finns en förståelse för att inte påföra 

detaljerna smuts och dylikt. Delar av resterande intervjupersoner menar dock att 

detta fel är omfattande och att det generera problem för andra avdelningar, 

speciellt riktavdelningen eftersom det är de som blir tvungna att försöka åtgärdar 

felen vilket inte alltid lyckas. Enligt samtliga intervjupersoner är anledningen till 

att hygienfel påförs detaljen bland annat själva miljön som presslinjen befinner sig 

i. Produktionsledare (P) påpekar att portarna in och ut från presshallen ofta står 

öppna, vilket gör att grus och liknande damm fritt kan passera genom 

anläggningen. De intervjuade är överens om att felet kan åtgärdas genom att 

detaljer och utrustning torkas av med jämna mellanrum. Anledningarna till att 

detta inte görs är blandade. Vissa av de intervjuade menar att det är okunskap och 

ointresse. Andra menar att operatörerna inte är noggranna på grund av stress men 

också på grund av att de vet att riktavdelningen kan åtgärda felen, även om det 

hade varit mindre kostsamt och snabbare om de i presshallen utfört arbetet som de 

ska. Dock lyckas inte alltid riktavdelningen att arbeta bort alla dessa fel och ibland 

är det dyrare att åtgärda än att skrota. Båda fallen genererar skrot.  

 

4.2.1.8 Rackens påverkan 

Anledningen till rackens påverkan på skrot är att de inte har den utformning som 

krävs  med en botten som detaljerna kan vila på. Det uppstår en situation där den 

detalj som först paketeras i racken får verka som botten. När detaljer sedan 

placeras ovanpå detta skapas ett tryck på den nedersta detaljen, vilket gör att 

denna planar ut och får en form som inte är av önskad kvalitet. Repor och 

liknande kan också uppstå. Teamleader (L) menar att en felberäkning har gjorts 

vid ritning av dem. Detta genererar att per 30 detaljer, vilket är vad som får plats i 

ett rack, slängs 1 detalj varje gång. Varför racken inte korrigeras är tidsbrist och 

att inte alla har förståelse för att detta sker.  

 

4.2.1.9 Laserskärning 

Enligt Produktionsledare (R&L) skrotar laseravdelningen på grund av att de inte 

kan utrustningen, det är en helt ny process på Företag X vilket gör att deras 

erfarenhet inte är optimal, bred eller har utvecklats i den grad som krävs för att 
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producera felfritt. Vidare saknas det rutiner, arbetssätt, protokoll och noteringar 

från tidigare körningar som har fungerat optimalt. Detta genererar att fel skapas 

som inte borde existera. Ytterligare en anledning till att det skrotas detaljer är på 

grund av att det är svårt att säkerställa utfall. Det finns inga mätinstrument såsom 

likare eller fixturer.  

 

4.2.1.10 Flänsning 

Under flänsning kan ytterligare ett problem uppstå enligt Produktionsledare 

(R&L). Hen menar att om medarbetare har slipat eller filar för mycket på detaljen 

kommer inte flänsning kunna utföras på ett sätt som gör att detaljen går att 

leverera. Hen förklarar att instruktioner, riktlinjer och utrustning som gör att 

detaljen kan mätas och kontrolleras inte finns, vilket gör att utfallet ibland blir 

felaktigt. Det finns då inte tillräckligt mycket material kvar för att flänsa detaljen 

till den form som den skall ha. Om det finns för mycket skapas istället ytterligare 

ett moment med filning och slipning efter flänsning.  

 

4.2.1.11 Sammansättning  

Produktionsledare (R&L) påpekar att det är flertalet fel som leder till kassationer 

som kunde undvikits genom att sammansättningen hade haft fler kontroller.  

 

4.2.1.12 Rikt 

På riktavdelningen skrotas enligt Produktionsledare (R&L) detaljer eftersom 

ingen vet var kvalitetsnivån ligger. Det är oklara besked speciellt ifrån den 

specifika kunden vilket gör att vissa detaljer överarbetas medan andra inte 

bearbetas tillräckligt. Vidare menar hen att denna avdelning även kan rätta till 

vissa av de andra avdelningarnas fel, vilket har genererat en slags mentalitet där 

de tidigare i ledet inte “bryr sig” i samma utsträckning om vad som lämnas vidare. 

Produktionsledare (R&L) benämner denna avdelning som en “slasktratt”. Även 

Produktionschefen instämmer i detta och påpekar att det saknas noggrannhet 

genom kedjan.  

 

4.2.1.13 Måleriet - limdragning  

Varför måleriprocessen förorsakar skrot är en teknisk fråga. Produktionsledare (P) 

och Produktionsledare (R&L) har båda påpekat att problemet i grunden handlar 

om att lim som tidigare härdats värms upp, smälter och smetas ut på plåten. 
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4.2.1.14 Den specifika kunden 

Samtliga intervjuade är överens om att skroten har ökat sedan de började tillverka 

två modeller till den specifika kunden. Anledningen till att detta har gjort att 

skrotkostnaden och mängden skrot ökat är dels att kunden nyttjar hela kedjan. 

Detta gör att kostnader byggs på under en lång tid, vilket gör dem dyra att kassera. 

Vidare anser samtliga att kunden har högre krav på kvalitet, design och 

kompetens. Försäljningschefen anser dock att kunden har varit tydlig med sina 

krav och att det därför inte borde vara ett problem att prestera detta. 

Produktionschefen menar att det som ställer till problem och gör att detaljer 

skrotas är den unika designen på produkterna, vilket skapar en situation där 

kvalitetsnivån är svår att uppnå.  

 

4.2.1.15 Ansvar  

Teamleader (L) anser att ansvarsfördelningen på företaget inte är tillräckligt 

tydlig, medarbetare vet inte vem som borde utföra vissa uppgifter och dylikt. Det 

är “frihet under ansvar” menar hen. Produktionsledare (R&L) påpekar också en 

avsaknad av tydlig ansvarsfördelning, “det finns inga gränser” anser hen. 

Försäljningschefen anser även hen att ansvarsfördelningen behöver bli tydligare. 

När ett problem uppstår ska alla direkt veta vem som bör åtgärda detta. Hen 

påpekar att det måste skapas en struktur där problem tas tag i.  

 

Produktionschefen menar att det är oklart vem som ska göra vad, vissa individer 

gör mer än de ska medan andra gör mindre än de borde. Flera av de intervjuade 

upplever att de inte vet vad som förväntas av dem eller deras kollegor. De vet inte 

vems uppgifter är och på grund av detta åtgärdas inte fel och rutiner för att fel inte 

ska ske igen. Kvalitetsansvarig trycker på att beslut inte fattas och att medarbetare 

inte tar sitt ansvar. Produktionsledare (P) säger att ansvar varierar och att det ofta 

krävs snabba beslut. De intervjuade menar alla att bristande ansvarstagande, 

fördelning och oklarhet gällande vem som borde ta hand om olika problem gör att 

saker “faller mellan stolarna”. Produktionsledare (P) säger “man bara kör på 

utan att reflektera”, vilket genererar fel eller att inga beslut tas och att detaljer 

skickas vidare utan att medarbetare varit noggranna eller vetat vilken nivå de 

borde ligga på. Detta gör att färdiga detaljer får slängas.  
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4.2.1.16 Leveransprecision  

Teamleader (L), Kvalitetsansvarig och Produktionsledare (P) anser att de höga 

avrop och den begränsade tiden som finns att leverera skapar ett högt tryck i 

organisationen. Det sker snabba förändringar i avrop vilket genererar att snabba 

förändringar måste ske i produktion. Produktionsledare (P) påpekar att ”den 

planen jag lägger klockan åtta kan vara sönderslagen halv nio”. Detta motverkar 

effektivt producerande och skapar inte utrymme för förbättringar. Problem hinns 

aldrig tas tag i, vilket gör att detaljer skrotas. Exempelvis att racken inte åtgärdas 

eller liknande menar Teamleader (L). Vidare ger hen som exempel den specifika 

kunden där leveranserna varit kritiska flera gånger. Detta har gjort att detaljer har 

producerats på 3-5 dagar, vilket i ett normalt flöde tar 2 månader att göra. Under 

dessa förutsättningar menar hen att det inte är konstigt om mycket får skrotas. 

Detta genererar även att problem löses tillfälligt.  

 

4.2.1.17 Kommunikation och information  

Teamleader (L) anser att den kommunikation som finns på Företag X skapar 

problem och genererar skrot. Det finns ingen struktur och kommunikationen är 

otydlig enligt hen. Det har hänt flera gånger att olika information har nått en 

avdelning så att de inte vet vad de ska förhålla sig efter och liknande. Exempelvis 

ringde flera personer utlastningen om olika information gällande vilka detaljer 

som var leveransklara och inte. Även Produktionsledare (P) och 

Produktionsledare (R&L) anser att kommunikationen är otydlig och att det är 

dubbla signaler. Mycket sker muntligt. Kvalitetsansvarig menar att informationen 

inte sprids. Vid ett tillfälle hade utformningen, det vill säga designen på en artikel, 

förändrats från att vara ett rundat hörn till 90°. Detta nådde inte fram till 

operatörerna tillräckligt snabbt, vilket gjorde att de fick skrota flera detaljer. Även 

Försäljningschefen uttrycker en dålig kommunikation. Allt sker muntligt och 

kommunikationen dokumenteras inte, vilket skapar stora förutsättningar för 

misstag och missförstånd. Produktionschefen menar även hen att information och 

kommunikation är bristfällig, det finns inte välutformade instruktioner och 

liknande, “inget att luta sig mot om man blir fundersam”. 

 

4.2.1.18 Företagskultur och Jargong 

Kvalitetsansvarig påpekar att mycket skrot genereras eftersom jargongen är på ett 

visst sätt. “Så här har vi alltid gjort” eller “rikt löser det”. Enligt hen 
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förekommer olika typer av suboptimering eftersom avdelningarna enbart 

fokuserar på sitt och sin prestation. Teamleader (L) anser att en uppgivenhet 

genomsyrar företaget, medarbetare fokuserar inte på att göra sitt bästa. 

Produktionschefen anser att medarbetare “kör på oavsett vad” och att utfallet inte 

spelar speciellt stor roll. Vidare anser Kvalitetsansvarig att det finns ett 

“eftermarknadsförhållningssätt” men att detta krockar med det som 

serieproduktion kräver. Serieproduktion kräver högre kvalitet, snabba 

förändringar och ett högt tryck på leverans. Detta gör att detaljer skrotas eftersom 

de inte lever upp till kraven. Produktionsledare (P) anser att hela Företag X borde 

fokusera och utgå ifrån att det är produktionen som är det viktiga, utan denna 

finns ingen kringfunktion, vilket inte är fallet idag. Vidare anser hen att jargongen 

är aningen hård. Hade den ändrat till att alla har förståelse för varandra och 

kunskap om de andra processerna anser hen att skroten hade minskats eftersom 

synliggörande hade skapats.  

 

4.2.1.19 Styrning och motivering  

Produktionschefen anser att styrningen behöver förbättras, den behöver bli mer 

tydlig. Kvalitetsansvarig menar att den är av sämre kvalitet, det är mycket som 

sker hela tiden och därför finns ingen struktur i styrningen. Dock är det höga 

förväntningar från ledningen. Hen och Produktionsledare (R&L) anser inte att det 

förekommer feedback och om det mot förmodan skulle ske är det enbart negativt 

som lyfts fram. Produktionsledare (P) menar att det finns en rädsla i 

organisationen att ta beslut, vilket möjligen härstammar från osäkerhet. Detta gör 

att situationer skapas där “släcka bränder”-åtgärder måste ske, vilket kan anses 

bekräftas av Kvalitetsansvarig som menar att enbart kortsiktiga lösningar och 

beslut tas. Vidare anser även samtliga att Företag X inte har tillräckligt med 

incitamentskapande belöningar. Teamleader (L) påpekar att det är mycket “piska” 

och inte lika mycket “morot”. Produktionsledare (R&L) menar att det finns ett 

missnöje på alla nivåer. Kvalitetsansvarig menar att det inte finns verktyg att 

motivera de anställda och att utbrända ignoreras. 

 

4.2.1.20 Organisationen och utbildning 

Ytterligare en anledning som lyfts fram som orsak till att det skrotas mycket är att 

organisationen inte är eller har varit mogen för serieproduktion med allt som det 

kräver. Teamleader (L) menar att det är ett dubbelt fokus för alla. 
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Produktionsledare (R&L) menar att det hade krävts mer förarbete inför detta. 

Försäljningschefen anser inte heller att organisation var mogen, serieproduktion 

skiljer sig avsevärt från eftermarknad, men att detta togs i beaktning vid val av att 

börja producera. Det som hen anser skapar det stora problemet är att kompetensen 

inte finns inom organisationen. Kvalitetsansvarig menar att förändringen inte har 

anpassats i företaget, det finns inget normalt flöde. Produktionsledare (P) anser att 

det förekommer mycket skrot eftersom kommunikationen gällande ett skiftande 

fokus inte har funnits. Medarbetare har inte vetat vad som förväntas av dem eller 

vad som har förändrats. Hen menar att inte alla vet att Företag X tillverkar mot 

serieproduktion, de tror att det mesta är eftermarknad vilket kan bekräftas av 

produktionsledare (R&L). Vidare anser hen att ingen vet var kvalitetsnivån ligger, 

vilket gör att medarbetar chansar. Detta bekräftas av Teamleader (L) som menar 

att medarbetare inte är vana vid den standard som krävs för att leverera till 

serieproduktion. Produktionsledare (P) menar att på förmiddagen körs ett jobb där 

detaljerna är okej med ett antal defekter medan när liknande jobb körs på 

eftermiddagen är dessa defekter inte längre enligt efterfrågad kvalitetsnivå. Detta 

skapar förvirring. Produktionsledare (P) anser att detta har påverkat effektiviteten. 

Försäljningschefen anser att Företag X behöver fokusera på rätt person på rätt 

plats. Produktionsledare (R&L), Produktionsledare (P) och Produktionschefen 

menar att de interna utbildningarna behöver förbättras. Det finns inte tid att lära 

upp nyanställda på ett optimalt sätt. Erfarenhet påverkar mängden fel som 

upptäcks, när de upptäcks samt om och hur de kan åtgärdas. Kompetens finns på 

de flesta delar av företaget men att de inte har rätt förutsättningar att göra ett bra 

jobb eller att sprida sin kunskap. Vidare anser Produktionschefen och 

Produktionsledare (P) att spetskompetens hade behövts rekryteras till vissa 

positioner för att säkerställa att en viss nivå upprätthålls.  

 

4.2.1.21 Projekt  

Försäljningschefen påpekar att upplägget med hur projekt och produktion 

samarbetar idag inte är optimalt och att det skapar mycket problem som genererar 

att detaljerna skrotas. Hen menar att det inte finns någon bra övergång och att de 

både löper parallellt. Detta håller Produktionsledare (P) och Produktionsledare 

(R&L) med om. Vidare anser Kvalitetsansvarig att projekten integreras dåligt i 

produktion. Överlämnande sker inte stegvis och det förekommer inget samarbete, 

vilket gör att många av de fel som projektet har upptäckt och åtgärdat är sådant 
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som produktion sedan får börja om att finna åtgärder på. Det vill säga att samma 

misstag begås flera gånger, vilket genererar tidsförlust samt skrotning av detaljer 

innan optimal produktion framtagits. 

 

4.2.1.22 Övergripande 

Slutligen finns det flertalet övergripande synpunkter som de anställda upplever 

påverkar mängden som skrotas. Produktionsledare (R&L), Produktionsledare (P) 

och Produktionschefen att en hög personalomsättning har påverkat. “Det finns inte 

en lugn stund”. Vidare anser Produktionsledare (R&L) och Produktionsledare (P) 

att Företag X vilar på några nyckelpersoner vars frånvaro får stora konsekvenser. 

Hen och Försäljningschefen anser även att kringfunktioner såsom 

kvalitetsavdelningen och teknikavdelningen inte har följt med i utvecklingen. Dels 

hade mer kompetens behövts men också mer personal. Försäljningschefen trycker 

på bristande arbetsinstruktioner och komplexa orsakssamband. Även 

Produktionschefen, Kvalitetsansvarig och Produktionsledare (P) menar att 

arbetsinstruktioner behöver förbättras. Justeringar som görs måste förankras i 

rutiner. “I dagsläget finns inget att förhålla sig efter som operatör” menar 

Kvalitetsansvarig. Att problem inte grundligt undersöks och att problem upptäcks 

sent är stora bidragande orsaker till att skrotkostnaden har ökat enligt 

Produktionsledare (P) och Kvalitetsansvarig. De menar att eftersom detta brister 

skapas andra problem som annars hade undvikits.  
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5 Analys 

Uppsatsens femte kapitel består av analys av de två teoretiska referensramar som 

presenterats tillsammans med de två empiriska delarna. Analysen ämnar 

synliggöra var och varför skrot uppstår på Företag X samt förtydliga vad som 

behöver åtgärdas för att minska skrotkostnaden. Detta mynnar sedan ut i en 

slutsats. 

_______________________________________________________ 

5.1 Kartläggning och identifiering av var skrot uppstår.  
5.1.1 Processerna 

Samtliga av de intervjuade på Företag X kan enligt vår tolkning sägas vara 

medvetna om vad en process och delprocess innebär. Deras uppfattning liknas vid 

den som Sharp (2009, s. 56) presenterar “a business process is a collection of 

interrelated activities, initiated in response to triggering event, which achieves a 

specific, discrete result for the customer and other stakeholders of the process”. 

Exempelvis diskuterar de intervjuade “att detaljer ska lämnas över till nästa steg i 

ledet med stolthet”, fokus ska vara på att uppnå kundens önskade kvalitet och att 

nästa process inte skall börja med att undersöka om detaljen är kvalitetsgodkänd. 

Även Anupindi et al. (2014, s. 37):s exempel att punktsvetsning är en process eller 

att varje steg vid en lina är en process, är något de intervjuade på Företag X kan 

likna vid deras processer eftersom detta är en av de processer som företaget har. 

Enligt uppfattning diskuteras dilemman och problem utifrån processdefinitioner. 

Företaget har en ED-lackeringsanläggning, vilken de refererat till som en 

processes. När diskussion om var skrot uppstår, kan det anses finnas en tydlighet 

som synliggör förmågan att förstå vad en process är och vilka vi är intresserade av 

att undersöka. Diskussionen är inte övergripande utan mer i detalj. Om vår 

uppfattning hade varit att de intervjuade inte förstod vilken detaljnivå eller vad en 

process kan innebära hade problem skapats. Vi hade varit tvungna att vara extremt 

tydliga i vår definition och därmed möjligen “rensat” bort viss information som 

synliggör bakomliggande kunskap samt försvårat vidare analys eftersom grunden 

kunde ansetts instabil.  

 

Jonsson och Mattsson (2016, s. 45) påtalar att samtliga processer på företaget ska 

ha ett mål, vilket det kan anses att de intervjuade synliggör. Det blir tydligt att 

målet på Företag X är precis som författarna nämner, att skapa kundnöjdhet. De 
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många manuella operationerna tydliggör hur kundorienterade företaget är. Dock 

ifrågasätts det om de lyckas att genomföra processerna med minsta möjliga 

resursåtgång. En hög skrotkostnad kan anses bevisa motsatsen till detta. 

Andersson (2015 s. 249) påpekar att en process skapar lärande med anledning av 

att den är återkommande. Processerna på Företag X är återkommande men med en 

hög skrotkostnad kan möjligen lärandet ifrågasättas, skrotkostnader borde 

möjligen minskat över tid om detta var fallet. Att viss produktion är serie och 

annan eftermarknad kan anses vara en förklaring på denna svårighet. Det kan 

tänkas svårt att skapa ett effektivt flöde när vissa artiklar kräver olika 

kvalitetsnivå. En detalj kan bearbetas i en timme medan en annan detalj kräver i 

två timmar, detta kan anses synliggöra viss svårighet. Skrotningsmängden kan 

också anses vara ett svar på den svårighet att skapa replikerbarhet och 

repeterbarhet i processerna. Varför kan de annars enbart uppnå rätt kvalitet tidvis?  

 

5.1.2 Kartläggning av processer  

Keller och Jacka (1999) påpekar betydelsen av att veta vilka processer som finns 

inom företag när de undersöks, med anledning av att det ger en fördjupad 

förståelse för samband och effekter. Utan att kartlägga Företag X:s processer kan 

utvärderingen anses undermålig. Som författarna påpekar är det av vikt att få en 

tydlig bild av samtliga processer. För att ha möjlighet att definiera alla de ställen 

som skrot uppstår på, det vill säga var, ansåg vi det därför också viktigt. Det kan 

anses omöjligt att utvärdera en process om förståelse inte finns för hur den 

fungerar. Det vill säga om identifiering av var hade försökts göras utan en 

kartläggning hade möjligen inte ett kritiskt förhållningssätt skapats. Genom att 

förstå processerna kan även forskaren dra slutsatser och se samband som möjligen 

inte de intervjuade gjort.  

 

Anupindi et al. (2014, s. 38) förespråkar att vid en kartläggning av företag gå 

djupare in på vilka processer som finns än i en försörjningskedja, men att det är av 

vikt att balansera detaljnivån. Varje process kan analyseras och beskrivas 

djupgående och därför rekommenderas att fokusera på omvandlingsprocesser 

samt lager. Lämplig detaljnivå gällande var begränsning ska ske för processerna 

kan anses avgörande för hur skrotproblemet hanteras. För att ha möjlighet att 

kartlägga och identifiera var samt varför krävs det att denna nivå anpassas efter 

problemets djup och studiens syfte. Vi ansåg det “ouppnåeligt” om fördjupning 
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inte skedde i avdelningarnas processer. Genom att göra denna fördjupning blir 

frågan var skrot uppstår tydlig. Val kunde gjorts att begränsa sig till en avdelning 

eller en kunds flöde, men eftersom syftet är att identifiera samtliga var och varför 

skrotkostnaden uppstår kan det anses att denna fråga inte besvaras när denna typ 

av avgränsning sker. Det skulle innebära att enbart skrot som uppstår i dessa 

analyseras men att resterande avdelningar eller kunder utesluts. Eftersom 

skrotkostnaderna uppstår i omvandlingsprocesserna var detta fokus lämpligt. 

Vidare kan det anses att skrot kan uppstå med anledning av brister i 

informationsprocesser eller försäljningsprocessen, men det är inte i dessa 

processer som detaljer skrotas. 

 

Vid intervjuerna framgick det motstridigheter i uppfattning av vilka processer som 

finns, främst gällande i vilken ordning de uppkommer. Medvetenheten om vad 

andra gör kan tolkas vara mindre än vad som kan tänkas optimalt för att ha 

förståelse för varandras problem. Eftersom flera av de intervjuade påpekar “ jag 

vet inte vad de håller på med” eller “det är bättre du frågar någon annan om det”. 

Sammansättningen var en avdelning där de största motstridigheterna fanns, 

exempelvis ansåg Produktionsledare (P) att delmontering innefattar samtliga steg 

innan falsning eftersom hen menar att det är först då själva sammansättningen 

sker. Kvalitetsansvarig ansåg däremot att delmontering sker när muttrar och 

skruvar fästs på detaljerna, punktsvetsning och limning är sedan enskilda steg och 

inte en del av delmonteringen. Sammanfattad kartläggning har delgivits med 

samtliga inblandade som har godkänt att den kartläggning vi gjort stämmer med 

deras uppfattning. Med anledning av detta anser vi att kartläggningen är 

representativ för företaget. Eftersom validering har skett och samtliga har gett 

samtycke på kartans utformning kan det anses att felaktigheter borde vara 

minimala. Förändringar har kontinuerligt arbetats igenom för att uppnå slutgiltigt 

resultat.  

 

Keller och Jacka (1999) uttrycker som tidigare nämnt vikten av att veta vilka 

processer som utförs i företagen. På Företag X kan det anses att denna allmänna 

förståelse saknas och därför bidrar till en ökning av skrotkostnaden. Om 

medarbetarna inte vet vad deras kollegor gör eller förhåller sig efter kan möjligen 

problem skapas i en process som påverkar nästa. Keller och Jacka (1999) menar 
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vidare att ett resultat av en process ger ett löfte om att företaget arbetar mot sina 

mål. Det kan därför ifrågasättas huruvida Företag X arbetar mot sina mål. 

Serieproduktion kräver hög kvalitet och snabba förändringar. Om Företag X inte 

klarar detta utan att fördubbla sina skrotkostnader kan det anses att företaget inte 

arbetar mot sina mål. Resultatet av de processer som finns på företaget kan därför 

anses underprestera. Keller och Jacka (1999) menar även att för att kunna 

utvärdera en process och veta huruvida den bidrar med vad den är tänkt att göra är 

det avgörande att förstå utformningen och uppgiften som varje process har. Att det 

rådde meningsskiljaktigheter kring hur många processer, vilka och följden av dem 

kan tolkas vara en orsak till att utvärderingen av dem är bristfällig. Om förståelse 

inte finns kan processerna varken förändras eller förbättras. Rybicka et al. (2015) 

skriver att bilindustrin kräver ett högpresterande materialflöde, vilket ytterligare 

bekräftar att skrotens höga påverkan på effektivitet och produktivitet inte är 

hållbart i längden. De intervjuade är samtliga “en nivå” över produktionspersonal. 

Att förståelsen brister på denna nivå kan anses tydliggöra att den även brister 

längre ned där påverkan är stor eftersom det är där detaljerna skapas och förädlas.  

 

Damelio (2011, s. 42) menar att en visualisering av processerna är av vikt för 

förståelsen av dem. Företag X har i dagsläget ingen visuell karta över samtliga 

processer, de få som finns är övergripande och föråldrade. Även detta kan tänkas 

bidra till en sämre förståelse för företaget som helhet. Att inte veta vilka eller hur 

många processer som finns på företaget tolkas bidra till en minskad förståelse för 

resterande avdelningar och betydelsen av det arbete medarbetaren själv utför. 

Möjligen är det så att om en medarbetare inte vet hur denne påverkar eller 

betydelsen av detta, kan det anses att engagemang minskar. Är medarbetare 

mindre engagerade kan det tänkas att de enbart presterar det som precis behövs för 

att producera detaljerna. Det kan tänkas att det finns ett behov av att synliggöra de 

samband och förbindelser som finns mellan avdelningar och olika nivåer i 

hierarkin.  

 

5.1.3 Kvalitet 

På Företag X kan det anses att samtliga är medvetna om vad kvalitetsbegreppet 

innebär. Vårt val av definition:“the quality of a product is its ability to satisfy, and 

preferably exceed, the needs and expectations of the customer” (Bergman & 

Klefsjö 2010, s. 23) kan anses stämma väl överens med deras då samtliga 
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diskussioner gällande kvalitet utgår ifrån kunderna och deras krav. Det ansågs 

tydligt när diskussion gällande serie- och eftermarknadsproduktion uppstod. Den 

specifika kunden på företaget särskiljer sig med sina höga krav och därför förs 

diskussioner gällande kvalitet på Företag X med utgångspunkt i vilken kund som 

behandlas. Vilket tolkas synliggöra att det finns en förståelse för begreppet 

kvalitet i relation till kunder och deras förväntningar. Sörqvist (2001), Bergman 

och Klefsjö (2010) samt Juran och Godfrey (1999) är eniga om att kvalitet kan 

anses vara ett svårtolkat begrepp. Det råder motstridighet mellan de intervjuade, 

där en del menar att kvalitetsnivån är otydlig från vissa kunder. 

Försäljningschefen menar att kunderna är tydliga och att det är Företag X som har 

svårt att tolka den kvalitetsnivå som de kräver. Funderingar skapas därför om de 

verkligen förstår begreppet kvalitet. Kan förståelse finnas samtidigt som de inte 

kan tolka kunderna? Oavsett om kunderna är otydliga eller ej kan det tyckas att 

om förståelse finns för begreppet borde även kunskap finnas att översätta 

kvalitetskrav till en färdig produkt. Bergman och Klefsjö (2010, s. 20) påpekar att 

begreppet kvalitet används utan förståelse, de intervjuade påpekar att defekter 

upptäcks sent i kedjan av processer, vilket kan anses bekräfta att kvalitetsnivån 

inte är något som alla har förståelse för. Orsakerna till detta kan tänkas vara 

otydlighet från kund, bristande förmåga att översätta dessa till verklighet, det vill 

säga bristande kunskap och kompetens. Även att det finns varierande kravnivå 

mellan kunderna kan anses skapa förutsättning för felbedömningar. 

 

5.1.4 Kvalitetsbristkostnader  

Kvalitetsbristkostnader förklaras enligt samtliga intervjuade som skrotkostnader. 

Skrotkostnader är enligt dem sådana kostnader som hade eliminerats om 

kvaliteten hade upprätthållits, vilket stämmer med Juran och Godfreys (1999, s. 

2.4) definition. Även “de totala förluster som uppstår genom att ett företags 

produkter och processer inte är fullkomliga” (Sörqvist 2001, ss. 31-32) kan anses 

beskriva skrotkostnader på ett korrekt sätt.  

 

5.1.5 Var uppstår skrot?  

Delgivande av var i processerna skrotkostnader uppstår kommer att presenteras 

med utgångspunkt i den empiriska studie som har gjorts. Baserat på vem som har 

sagt vad samt mängden som har uttryckt samma sak och eftersom samtliga har 

varit tydliga med sina åsikter gällande var i processerna skrot uppkommer, anser 
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vi inte att en vidare analys krävs för att säkerställa att vi har uppfattat dem korrekt. 

Det kan anses att ovan argument kan skapa trovärdighet i sig, men eftersom vi 

även har varit metodiska i den tematiska analysen anser vi att även detta skapar 

trovärdigheten. 

 

 

I ovan bild har röda markeringar använts för att synliggöra var skrot uppstår. 

Anledningen till att samtliga transporter inte är markerade är för att mängden som 

krävs hade gett ett felaktigt helhetsintryck, det samma gäller för manuella 

operationer. De manuella operation, vilka innebär utplock ur rack eller avsyning, 

har inte markerats utan enbart de där filning och slipning görs. Om uppdelning 

inte skett på detta sätt hade bilden i princip enbart bestått av röda prickar och 

därmed mist sin funktion. Steg 7 är det steg där detaljer placeras i rack, eftersom 
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vissa av racken är felaktigt utformade genereras skrot där och därför inkluderas 

även denna.  

 

De processer som enbart en individ uttryckt sig om är racken. Teamleader (L) är 

den enda som påpekar att racken som används för vissa detaljer genererar skrot. 

Möjligen är det så att fler anser detta men med tanke på att vi utgått från en 

intervjuguide och inte velat rikta eller påverka de intervjuade att detta har glömts 

bort eller prioriteras som en mindre orsak av dem. Teamleader (L) arbetar på 

logistikavdelningen och det är denna avdelning som hanterar beställning och 

dylikt av racken efter det att projektet har utformat dem. Det kan därför tänkas att 

inte samtliga förstår eller ser den påverkan som racken har. Med anledning av den 

kunskap och helhetsförståelse som Teamleader (L) har anser vi att problemet 

genererar skrot och att detta är något vars åtgärd hade fått stor betydelse.  

 

Produktionsledare (R&L) och Produktionsledare (P) menar att måleriet bidrar till 

skrotkostnaden med anledning av de limdragningar som kan uppkomma i ED-

lackeringsprocessen. Eftersom dessa individer kan anses vara distanserade från 

denna avdelning kunskapsmässigt är trovärdigheten påverkad. Möjligen kan det 

vara så att kostnaden för att skrota detaljer i detta steg är kostsamt, vilket gör att 

problemet upplevs större än det faktiskt är. Åtgärder bör vidtas men eftersom 

anledningen till limdragningarna är av teknisk karaktär anser vi att det ligger 

utanför denna studie och vår kompetens. 

 

Flera av de intervjuade anser att överlämnande mellan projekt och produktion 

är bristfälligt. När projektet är färdigt “släpper de bollen” och går vidare. Samtliga 

önskar att detta hade skett på ett annorlunda sätt. Ett gemensamt tycke om att detta 

behöver förbättras synliggör dess påverkan på skrotkostnaden.  

 

5.1.6 Jurans Trilogi 

Juran och Godfrey (1999, s. 2.5) beskriver modellen Jurans Trilogi, vilken 

synliggör var kvalitet kan förbättras (se figur 3.1). Det som Företag X benämner 

som projekt kan liknas vid det första steget i Jurans Trilogi, där 

kvalitetsplanläggningen sker. Företag X utvecklar inte designen på de produkter 

som det producerar. För serieproduktionsdetaljer samarbetar Företag X och 

kunden ifråga. Företag X diskuterar hur designen påverkar pris och processerna, 
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det är sedan enbart processerna som Företag X kvalitetsplanlägger. Företag X 

kontrollerar att detaljerna kan produceras i de processer som finns eller om 

korrigering krävs för att anpassa produktionen till de nya detaljerna.  

 

När produkten väl är i produktion menar Juran och Godfrey (1999, s. 2.6) att 

kvalitetsbrister uppstår. Det vill säga projektet är stängt och produktion har 

påbörjat. På Företag X benämns detta som job one vilket är ett förstadium till 

“skarp” produktion där ordrar inte får missas eller vara försenade. Flera av de 

intervjuade påpekar att överlämnande mellan projekt och produktion är bristfällig, 

vilket gör att job one fasen är lång och att mycket problem uppdagas där. Juran 

och Godfrey (1999, s. 2.6) menar att mer än 20 % kommer arbetas om 

kontinuerligt i detta stadie, vilket de intervjuade kan anses bekräfta förekomma 

mer eller mindre på Företag X. Dock anser de att dessa kunde varit mindre om 

samarbete och överlämnade till produktion från projekt hade varit bättre. Vidare 

anser Kvalitetsansvarig, Produktionsledare (P), Produktionsledare (R&L), 

Försäljningschefen och Produktionschefen att verktygens kvalitet påverkar det 

utfall som produkterna genererar, vilket kan liknas vid det som Juran och Godfrey 

(1999, s. 2.6) menar med att kostnader låses in under planeringsfasen. På Företag 

X är detta kostnader som låses in under projektet. Juran och Godfrey (1999, 2.6) 

anser att en kvalitetsstyrning kan göra att kvalitetsbristkostnaderna inte ökar, ett 

sätt att “släcka bränder”. Hypotetiskt skulle detta innebära att Företag X pressar 

en detalj, jämför den mot en “målbild” för att antingen konstatera att den inte var 

okej och bearbeta den ytterligare eller skrota den. Att använda sig av en målbild 

på Företag X kan anses som en god lösning med tanke på att det anser sig ha svårt 

att tolka kundernas kvalitetskrav. Exempelvis kan möjligen laser- och 

riktavdelningen med fördel använda sig av detta. Produktionsledare (R&L) 

påpekar avsaknad av mätinstrument och liknande för att säkerställa kvaliteten. Det 

finns inget som definierar målbilden. Med hjälp av en målbild skulle exempelvis 

riktavdelningen sakta kunna närma sig målbilden genom manuella korrigeringar 

istället för att subjektiva bedömningar skapar felaktig kvalitetsnivå. Juran och 

Godfrey (1999, 2.6) anser att detta är en “släcka bränder”-åtgärd men tolkning 

görs att för Företag X kan detta vara en långsiktig lösning på några av de problem 

som finns och därmed minska skrotkostnaden. Det kan anses vara en “släcka 

bränder”- åtgärd i den mening att avdelningarna inte “släpper” vidare detaljer som 
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inte når upp till kvalitetsnivå. Avdelningarna kan tyckas behöva mer inarbetade 

arbetssätt och förståelse för vilka fel som är okej eller inte utan att titta på “facit”.  

 

Sista stadiet som Juran och Godfrey (1999, 2.7) diskuteras i Jurans Trilogi är 

kvalitetsförbättringar. Detta stadie innebär att problemen skall undersökas 

noggrant för att finna långsiktiga lösningar. Flera av de intervjuade, exempelvis 

Ekonomichefen, påpekar att problem aldrig “bottnas tillräckligt”. Detta genererar 

att problemet kvarstår eller har åtgärdats med en som kan anses mindre optimal 

lösning. Anledningen uppges vara tidsbrist. Tolkning kan även göras med 

anledning av de många kommentarer gällande kompetens och bristande 

spetskunskap att det egentligen är detta som kan vara anledningen. Möjligen finns 

det ingen som “sätter press” på dem att ta sitt ansvar heller. Om det inte finns 

någon styrning kan möjligen förbättringsåtgärder prioriteras bort. Juran och 

Godfrey (1999, s. 2.7) anser dock att om företag lyckas med detta ökar chanserna 

för hög leveransprecision och nöjda kunder. 

 

5.2 Varför uppstår skrot? 

5.2.1 Strategiska avväganden och effektivitet  

Porter (1996) uttrycker vikten av att implementera och kommunicera strategiska 

beslut på ett korrekt sätt, vilket det kan anses att Företag X inte har lyckats med 

eftersom det under intervjuerna har uppstått frågetecken gällande företagets 

riktning. De flesta av intervjupersonerna har börjat med att förklara att företaget 

arbetar med eftermarknadsproduktion och sedan har de följt upp med att även viss 

produktion är serie. Teamleader (L) menar exempelvis att denna del kommer öka 

medan andra anser att den borde minska. Samtliga intervjupersoner är överens om 

att strategiska beslut, som att exempelvis inrikta sig mer mot serieproduktion, inte 

kommunicerats ut på rätt sätt. Med anledning av detta kan det möjligen anses att 

delar av de skrotkostnader som finns har ursprung i denna brist. Vad kunde ha 

gjorts annorlunda? Porter (1996) nämner att ett företag som har valt att nyttja två 

typer av positionering kan skapa förvirring inom företaget eftersom de möjligen 

kräver två förhållningssätt. Det anser vi kan liknas vid de problem som uppstår 

när Företag X väljer att strategiskt rikta sig mot både eftermarknad och 

serieproduktion. Den sistnämnda har enligt samtliga intervjupersoner högre krav 

på kvalitet och leveransprecision. Porter (1996) menar att om inte riktlinjer är 

tydliga kan exempelvis förvirring uppstå hos personalen på grund av osäkerhet 
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kring hantering av arbetsuppgifter. Detta bekräftas av Kvalitetsansvarig, hen 

menar att det finns ett ”eftermarknadsförhållningssätt” inom företaget som 

krockar med riktningen mot serieproduktion. Serieproduktion ställer högre krav 

på de detaljer som produceras och skiljer sig i den aspekten från eftermarknad. 

Detaljer som är godkända för eftermarknad uppnår inte den kvalitet som 

serieproduktion kräver och konsekvensen tolkas vara att fler detaljer skrotas i 

samtliga processer. Att de som arbetar i produktionen på företaget inte vet vad 

som förväntas av dem kan anses ha stor betydelse på mängden skrot som 

uppkommer. Om deras förhållningssätt inte matchar de förväntningar som ställs 

på företaget kommer detaljerna troligtvis aldrig att uppnå den kvalitet som 

efterfrågas. Enligt flera av de intervjuade har företaget inte varit moget för denna 

förändring. Försäljningschefen anser att detta togs i beaktning vid valet av att 

börja producera seriemarknadsprodukter, men att den kompetens som krävs för 

produktionen inte existerar inom företaget. Detta skiljer sig dock från övriga 

intervjuade, vilka anser att det inte är kompetensen som är problemet. Teamleader 

(L), Produktionsledare (R&L), Kvalitetsansvarig och Produktionsledare (P) menar 

att det är kraven på personalen som har skapat detta problem, de har inte rätt 

förutsättningar att prestera. De anser att information om riktning inte 

kommunicerats ut tillräckligt tydligt och att företaget inte heller har anpassats till 

förändringen. Personalen vet därför inte vad som förväntas av dem i relation till 

serieproduktion enligt ovan intervjupersoner, varav en anledning till att skrot 

uppkommer kan vara svårigheten att förstå kundens krav på kvalitetsnivå. Det kan 

tänkas att en kombination av dem båda är svaret. Om kommunikation varit sämre 

kan möjligen fel personer dels ha rekryterats och därmed har fel kompetens 

attraherats. Vidare kan den tidspress som serieproduktion sätter på personalen ha 

påverkat mängden interna utbildningar och omfattningen av upplärning. Eftersom 

det har varit en hög personalomsättning kan det tänkas att dessa inte heller förstår 

innebörden eller skillnaden mellan serie- och eftermarknadsproduktion, vilket har 

ökat behovet av kommunikation ytterligare. Därför har möjligen 

kommunikationen inte varit sämre utan hade behövts anpassas efter mängden 

nyanställning som har gjorts under en tid tillbaka.  
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5.2.2 Projekt  

Vad som benämns som ett projekt på Företag X kan anses skilja sig från andra 

bildelstillverkare, eftersom företaget inte utvecklar några egna produkter utan är 

en underleverantör. Aggeri och Segrestin (2007) anser att bilindustrins processer 

är avancerade att genomföra, vilket kan tänkas bekräftas av den mängd skrot som 

produceras på Företag X. Flexibilitet och en korrekt utformning av detaljerna i 

planerings- och designfasen är av vikt menar Aggeri och Segrestin (2007). De 

intervjuade på Företag X betonar den specifika kundens utformning av detaljer. 

Dess produkter är komplexa och svåra att tillverka, vilket kan anses bekräfta det 

som Aggeri och Segrestin (2007) påpekar är viktigt att åtgärda. En flexibel 

produktion kan möjligen inte uppnås om produkterna har en komplicerad design. 

Manuella operationer för att uppnå de krav på kvalitet och design som finns kan 

anses som en flexibilitet men även en tidsförödande process. Standardisering kan 

bli svårt att uppnå. Maskiner, robotar eller liknande utrustning kan anses skapa en 

repeterbarhet och ett tempo som är svårt att uppnå med manuella operationer.  

 

Teamleader (L) påpekar även att vissa av racken som används är felaktigt 

utformade med anledning av att projektet har missat en viktig detalj. Det finns inte 

en stabil botten för detaljerna att läggas på. Anledningen tolkas av Teamleader (L) 

vara att det fanns ett högt tryck på att färdigställa samtliga faser i projektet och att 

de därför kan ha missat detta. Att detta har förekommit kan enligt 

intervjupersonerna anses bekräfta den tidsbrist och press som samtliga i 

organisationen påverkas av. “Släcka bränder”-åtgärder tas fram för att enbart lösa 

situationen tillfälligt. Det blir ett slags vägskäl med två dåliga alternativ. Ska 

Företag X producera detaljerna med en skrotmängd på 3 % per rack eller ska de 

inte produceras alls för att ha möjlighet att korrigera racken? Vidare anser 

Försäljningschef, Produktionsledare (P) och Produktionsledare (R&L) att 

överlämnande mellan projekt och produktion är bristande. Kvalitetsansvarig 

menar att integration saknas, hen uttrycker det som att “de kastar upp en boll i 

luften och ber produktion att fånga den”. Aggeri och Segrestin (2007) menar att 

ett sådant överlämnande kan ta flera år men på Företag X är inte detta fallet. 

Därför uppstår flera problem som kan tyckas vara projektets ansvar att “reda ut” 

men som produktion måste lösa. Ekonomichefen på Företag X avslöjade tidigt i 

studien att verktygen som används för att producera en av den specifika kundens 

bilmodell hade brister på grund av att projektet hoppat över en viktig fas. De 
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testade aldrig verktygen i företagets produktionsmiljö, vilket har orsakat mängder 

med problem enligt hen. Aggeri och Segrestin (2007) betonar vikten av att finna 

majoriteten av de fel som kan uppstå redan i utvecklingsfasen av en process eller 

en produkt. De menar att om felen inte åtgärdas tidigt kan de ställa till med 

allvarliga problem. Företag X kan anses ha agerat motsatsvis och istället låtit 

problemen uppkomma under produktion för att då låta produktionspersonalen 

tillsammans med kvalitetsavdelningen åtgärda dem efterhand. Tolkning görs att 

detta inte varit optimalt och att detta orsakat ett fel som flera av de intervjuade 

uttrycker kräver “släcka bränder” -åtgärder eller situationsanpassade lösningar, 

vilka enbart fungerar i stunden. 

 

5.2.3 Förbättring av flödet  

5.2.3.1 Lean Production  

En effektivisering av de flöden som finns på företag kan enligt Atkinson et al. 

(2012, s. 291) bidra till en minimering av kostnader eftersom olönsamma 

processer utvärderas. 

En omfattande andel av omvandlingsprocesserna på Företag X kan anses 

misslyckas i att leverera tänkt utfall. Bergman och Klefsjö (2010, ss. 583-584) 

menar att detta kan vara processer eller aktiviteter där kvalitetsnivån inte uppnås 

eller där kommunikationen brister, vilket förorsakar en brist i 

förbättringsmöjligheter. Tolkning görs att samtliga processer på Företag X är 

värdefulla och skapar ett visst värde, det finns inget moment som kan elimineras 

utan att det påverkar möjligheten att leverera. Problemet tolkas vara att 

processerna inte levererar det värde som de borde, det vill säga att de producerar 

detaljer som sedan skrotas. Laseravdelningen är ett tydligt exempel på detta. 

Avdelningen är relativt ny och de har ingen tidigare erfarenhet inom detta område. 

Detta har genererat att rutiner, arbetsinstruktioner, protokoll från tidigare 

körningar samt mätinstrument, vilka säkerställer utfall, saknas. Det kan tänkas, 

som flera av de intervjuade nämner, att det är en avsaknad av interna utbildningar 

och kommunikation, tidspress och höga krav som gör att de aldrig lyckas komma 

till rätta med problemet. Om tid aldrig finns att utveckla och etablera kunskap på 

avdelningarna kan det tänkas att förbättringsmöjligheter minskas. Detta i 

kombination med en sämre kommunikation, tidspress och höga krav kan tänkas 

skapa en situation där möjligheter elimineras. Produktionsledare (R&L) saknar 

även kompetens från tekniker och kvalitetsavdelning, vilka ska verka som stöd. 
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Det kan därför tänkas att rekrytering av spetskunskap krävs omgående. Även 

riktavdelningen har liknande problem där de har svårt att uppnå kundens krav på 

kvalitet. En implementering av Lean kan därför anses vara fördelaktig. Det kan i 

dagsläget tänkas att en avsaknad av “Lean-tänk”, där icke-värdeskapande 

processer elimineras eller omkonstrueras skapar situationer som detta. En 

omkonstruktion av laseravdelning kan anses vara fördelaktigt för Företag X. 

Rekrytering av personal med rätt kompetens och en starkare 

informationsspridning genom instruktioner och protokoll kan anses vara det som 

krävs. Att inte ha möjlighet att säkerställa utfall kan tänkas återkoppla till Jurans 

Trilogi där en målbild med fördel kan framställas. För att ta fram denna målbild 

behövs en utveckling av mätinstruktion, fixturer och likare.  

 

Bergman och Klefsjö (2010, s.586) poängterar vikten av att säkerställa att 

samtliga processer kan leverera det kunden efterfrågar. Lean förespråkar att rätt 

saker görs från början, vilket kan tolkas som att problem grundligt utreds och inte 

enbart åtgärdas för stunden. Det blir därför än viktigare att Företag X ser över de 

processer som existerar inom företaget. Vad är det kunderna efterfrågar? Vilken 

kvalitetsnivå krävs och hur ska de uppnå denna? Exempelvis är de hygienproblem 

som påförs detaljerna i presshallen ett sådant problem som bör åtgärdas på denna 

plats. Även om det är så, vilket de intervjuade bekräftar, att riktavdelningen kan 

lösa vissa av dessa problem bör roten till problemet åtgärdas. Kvalitetsansvarig 

och Produktionsledare (R&L) menar att det finns ett sätt att se på riktavdelning, 

att den fungerar som en “slasktratt” och att medarbetare tänker “det spelar ingen 

roll, rikt fixar” och att de därför inte bryr sig om att åtgärda felen. Trenden med 

att enbart lösa problem för stunden kan anses skapa omfattande problem och att 

problemen aldrig åtgärdas på ett lämpligt och långsiktigt sätt. En applicering av 

Lean är i den bemärkelsen därför önskvärd för Företag X.  

 

Om Lean implementeras på korrekt sätt kan det tänkas bidra med minskade 

ledtider, vilket kan minska det tryck som företaget upplever idag. Teamleader (L) 

påpekar exempelvis att leveransprecisionen för den specifika kunden stundvis har 

varit hotad, vilket har gjort att detaljer som kräver 2 månader för att passera 

genom flödet måste produceras på 3-5 dagar. Om Lean implementeras kan det 

tänkas att ett mer optimalt sätt att producera etableras, där ingen detalj kräver två 
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månader att tillverkas och att lagringstid reduceras. Därmed kan den stress som 

företaget upplever minskas. Om tidspressen på att producera detaljer minskar, kan 

även kvaliteten förbättras eftersom mer tid kan ägnas åt att avsyna produkterna så 

att defekta detaljer inte skickas vidare.   

 

5.2.3.2 Kaizen 

Tolkning görs att Företag X för stunden enbart arbetar med kortsiktiga lösningar 

och att på grund av den tidsbrist som finns undersöks problem aldrig grundligt. 

Kvalitetsansvarig menar att det är mycket som händer kontinuerligt, 

förutsättningar förändras och att det därför inte finns någon struktur. Hen menar 

vidare att kortsiktiga lösningar är det som hinns med i dagsläget. Med anledning 

av detta kan möjligen Lean ifrågasättas som en lämplig åtgärd att vidta eftersom 

arbetet med att implementera detta kan tänkas tids- och resurskrävande. En annan 

lämplig åtgärd kan därför anses vara Kaizen. Det finns en avsaknad i processerna 

att ständigt förändra för att göra saker bättre. På Företag X kan det tänkas att 

bland annat följande synliggör ett behov av detta. Operatörsunderhåll och 

förebyggande underhåll brister på de flesta avdelningarna uttrycker 

Produktionschefen och Kvalitetsansvarig. Detta är tillfällen där förbättringar och 

säkerställande av kvalitet på utrustning görs. Vidare diskuteras temperatur i 

ämnen, vilket kan anses vara ett problem som kräver en mindre ansträngning för 

att finna en lösning. Exempelvis kan ett lämpligt arbetssätt utvecklas vilket arbetar 

bort sprickor i detaljerna som uppkommer av temperaturskillnader i ämnena. 

Avsyning, vilket är en manuell hantering, kan även den anses vara lämplig att 

ständigt utveckla och se över. De intervjuade menar att det inte finns utrymme för 

förbättring, men just med anledning av att detta kan Kaizen vara ett lämpligt 

arbetssätt att implementera. Det kan tänkas att om inte utrymme frigörs kommer 

utrymme aldrig finnas för att förbättra eller förändra något. Eftersom problemet 

inte är att processerna är onödiga utan enligt tolkning har svårt att leverera det 

som förväntas av dem bör små kontinuerliga förbättringar vara att föredra framför 

omfattande och tidskrävande.  

 

Ett engagemang från medarbetare krävs enligt Atkinson et al. (2012, s. 298) om 

implementering av Kaizen ska fungera. Det är de som har mest kunskap om hur 

processerna fungerar. Den kultur, ansvarsfördelning, kommunikation och styrning 

som finns på företag kan dock anses mindre optimal i denna situation. Problemet 
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med skroten har exempelvis resulterat i att anställda inte engagerar sig i samma 

grad som förut och tidspressen “tvingar” dem till att skicka vidare produkter utan 

att fundera över hur dessa defekter kan lösas för att i framtiden inte uppstå igen. 

Bergman och Klefsjö (2010, ss. 46-47) menar att en fördelning av ansvar är ett 

måste om Kaizen ska lyckas implementeras i tillverkningsprocessen. Ansvar läggs 

med fördel på de som tillverkar produkterna, det vill säga produktionspersonal, för 

att skapa incitament till att producera detaljer av högre kvalitet. I nuläget finns det 

inga tydligt definierade ansvarsroller och det innebär att ingen tar ansvar för 

något, vilket behöver förändras om en implementering ska generera tänkt utfall. 

Det bör finnas en tydlighet i vad som krävs av vem. Om Kaizen implementeras 

menar Atkinson et al. (2012, s. 298) att det även är viktigt att “pausa” ibland. Med 

fördel implementeras en cost-sustainment period där det ges möjlighet för 

medarbetarna att lösa problem grundligt utan att fokusera på de kostnadsmål som 

används vid Kaizen. Detta kan anses lämpligt på Företag X, eftersom det hade gett 

företaget chansen att lära sig procedurerna innan dess att de implementeras i 

samband med att nya projekt överlämnas till produktion. Vilket möjligen hade 

påverkat upplevelsen av att projektöverlämnande är bristande.  

 

5.2.4 Leveransprecision 

Leveransprecision förklaras enligt Jonsson (2008, s. 86) som att leverantören har 

ett visst tidsspann på sig att leverera till kund. Företag X tillverkar mot kundorder 

och leveransprecision. Ett genomgående tema som de intervjuade nämner är att 

allt på Företag X sker i ett högt tempo, företaget tolkas ha halkat efter i produktion 

vilket gör att de befinner sig i en konstant krissituation där kunderna behöver 

detaljerna omgående. Detta kan Teamleader (L) tolkas bekräfta genom att säga att 

vissa detaljer till den specifika kunden trycks igenom processerna. Dock tolkas 

situationen vara annorlunda för resterande produkter genom den beskrivning som 

gavs i samband med kartläggning. Det som blir tydligt av kartläggningen är, 

förutom de många steg som finns, de många mellanlagringar som görs. Atkinson 

et al. (2012, s. 294) uttrycker just-in-times positiva påverkan på lagerandelen. 

Detaljer tillverkas enbart när kund har lagt en order. Processen är kontinuerlig och 

detaljerna skall ej lagerföras med anledning av kontinuitet i produktion. Nackdelar 

är den känslighet som skapas om avvikelser uppkommer. På Företag X skulle 

detta innebära att detaljerna planläggs i samtliga fabriker och tillverkas sedan utan 

lagring. Det kan tänkas att denna typ av produktion kräver någon form av 
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“löpande bandet”-utformning på hur processerna följer varandra, vilket inte är 

fallet på Företag X där anledningen till att truck används för omfattande delar av 

transporterna är att produktionsavsnitten ligger med långa avstånd emellan. Av 

samma anledning kan det därför vara svårt att exempelvis använda sig av travers 

eller konvojer, vilket enligt vår uppfattning annars kan vara lämpligt. En åtgärd 

som kan tänkas möjlig att vidta är en sammanbyggnad av produktionsavsnitten 

med en “sluss”. Genom att nyttja denna typ av åtgärd skulle möjligen problemet 

med smuts och annat även minskas. Möjligen skulle även någon form av “just-in-

time”-tänk vara lämpligt framöver för att minska lagringsmängd och tid.  

 

5.2.5 Kultur och Jargong 

Kvalitetsansvarig påpekar att ett “så här har vi alltid gjort”-tänk finns inom 

organisationen, vilket kan tänkas skapa en svårighet i att ändra hur de arbetar idag. 

Vidare menar hen att suboptimering förekommer eftersom varje avdelning 

fokuserar på sina processer. Teamleader (L) kan anses bekräfta detta och hen 

menar att det finns en uppgivenhet som påverkar företaget. Produktionschefen 

uttrycker också detta enligt tolkning genom att säga att de anställda “kör på 

oavsett vad” och att utfall inte är i fokus. Clampitt (2013, s. 83) anser att rätt 

kultur i kombination med styrning kan skapa den motivation som krävs för att 

byta riktning. Dock kan kulturen påverka förändringsviljan. Förändringsviljan kan 

anses svag när det finns en tradition att besvara frågor som innehåller varför med 

“så här har vi alltid gjort”. Därför kan det anses att kulturen och jargongen 

behöver förändras, vilket kan anses kräva engagemang från samtliga på företaget. 

Detta i kombination med rätt typ av styrning skulle kunna förändra människor sätt 

att tänka och göra dem mer engagerade.  

 

5.2.6 Styrning 

Enligt Lantz (2008, s. 9) är det av vikt för organisationer att styrningen fungerar. 

Han (2008, ss. 12-13) menar att styrningen är till för att stötta processerna och att 

det ska generera en effektiv produktion. Flertalet av de intervjuade påpekar att de 

upplever en avsaknad av fungerande styrning på Företag X. Detta innebär att 

medarbetarna inte vet vilken riktning de ska arbeta mot. Styrning som stöttar 

processerna kan anses vara önskvärt på Företag X. Lantz (2008, s. X) tolkas 

bekräfta detta med att den output som genereras vid ineffektiv produktion oftast är 

skrot. Han trycker på att denna ineffektivitet bör åtgärdas genom utvärdering och 
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uppföljning som sedan kan resultera i implementation av möjliga åtgärder. Det 

utförs enligt tolkning inga utvärderingar eller uppföljning på Företag X, vilket kan 

anses vara en avsaknad av planering.  

 

En annan viktig aspekt av styrning är enligt Lantz (2008, s. 16) att de 

kringfunktioner som existerar inom företagen ska styras mot att stötta produktion 

under tillverkningsprocessen. Han menar att om detta inte görs kommer det att 

påverka processens output. Produktionsledare (P) påpekar detta. Hen anser enligt 

tolkning att det är ett fåtal inom Företag X som har förståelse för att produktion är 

det viktigaste företaget har och att samtliga kringfunktioner borde göra allt för att 

få produktion att fungera utan stopp. Diskussion kan föras huruvida detta är fallet. 

Är det verkligen så att om samtliga fokuserar på produktion så kommer 

processerna att fungera optimalt? Möjligen kan det vara så att om rätt 

kommunikation finns i kombination med planering skapas en situation där 

processerna fungerar bättre. Koppling kan även göras till hur jargongen på företag 

är där en nonchalans finns; att riktavdelningen kan lösa de problem som skapats 

tidigare istället för att åtgärda dem. Är det tidspress eller är det jargongen som 

påverkar? Det kan tolkas vara en form av suboptimering som inte är optimal och 

om fokus enbart finns på att producera kan det tänkas att fler sådana situationer 

uppstår.  

Eftersom det enligt tolkning inte existerar en fungerande styrning på Företag X 

uppstår det frågetecken om det är avsaknaden av styrning eller om det är själva 

kulturen/jargongen på företaget som är problemet. Eller är det möjligen avsaknad 

av styrning som har skapat kulturen? Kvalitetsansvarig nämner att kulturen “sitter 

i väggarna”, men om styrning implementeras kan detta tänkas förändras.  

 

En annan viktig aspekt av styrning är enligt Nilsson, Petri och Westelius (2016, s. 

93) att den förväntan som existerar gällande medarbetarnas prestation 

kommuniceras till de som berörs av den. Kvalitetsansvarig och Produktionsledare 

(R&L) påpekar att inom Företag X förekommer det sällan feedback och när det 

väl inträffar är det oftast negativ feedback som får företräde. Teamleader (L) 

beskriver det som att det är mycket “piska” men lite “morot”, vilket förtydligar 

problematiken gällande motivering av personal. Det kan tolkas att medarbetarna 

har svårt att veta vad de ska förhålla sig till, eftersom feedback saknas. Om 
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medarbetarna inte vet hur de exempelvis ska förhålla sig till företagets strategiska 

beslut, kan det tänkas att de kommer fortsätta på samma sätt som tidigare. 

 

5.2.7 Ansvar, kommunikation och planering  

Anthony et al. (2014, s. 228) menar att ansvar är viktigt att fördela, speciellt när 

organisationen är decentraliserad. Nackdelen är dock det som Funck och Jönsson 

(2016, s. 52) tar upp, suboptimering. Huruvida Företag X är en decentraliserad 

organisation eller ej råder det motstridigheter kring. Teamleader (L) anser att det 

är “frihet under ansvar”, vilket kan tolkas som något decentraliserat. Andra menar 

dock att de inte får vara med och ta beslut. Samtliga är dock överens om att det 

saknas en tydlig ansvarsfördelning och att det påverkar det dagliga arbetet. 

Produktionsledare (R&L) kan anses uttrycka detta tydligt genom ”det finns inga 

gränser”. Det existerar en oklarhet kring vem som ska göra vad. Att mycket 

“faller mellan stolarna” tydliggör även det en avsaknad av en tydlig 

ansvarsfördelning. Vissa av de intervjuade nämner att suboptimering försiggår 

inom de olika avsnitten. Detta kan bero på den tidspress som existerar i företaget, 

de har möjligen inte tid eller möjlighet att fokusera på annat än den egna 

processen vilket slutar i att mycket skickas vidare som borde skrotas i ett tidigt 

skede. 

 

Heide, Johansson och Simonsson (2012, s. 15) menar att den kommunikation som 

finns i en organisation har stor påverkan på överlevnadsförmåga och utveckling. 

Samtliga av de intervjuade anser att även kommunikationen brister på Företag X. 

Kommunikationen är ofta muntlig och dokumenteras inte. Kvalitetsansvarig ger 

ett exempel där operatörerna färdigställde flera detaljer, även att detaljen hade 

ändrat utformning, med anledning av att förändringen inte hade kommunicerats 

ut. Både dessa fall kan anse ge tydliga signaler om att avsaknad av 

kommunikation skapar direkta och indirekta skrotkostnader. Kommunikationen 

kan anses sämre på flera sätt. Flera av de intervjuade menar att det är ledningen 

som är otydlig. Dock syns kommunikationsbrist även vid exempelvis 

överlämnade av projekt. Att detaljer skickas vidare med fel kan även det tyda på 

en dålig kommunikation mellan avdelningarna. Därför är det möjligen inte så att 

enbart kommunikation gällande strategier är av bristande kvalitet utan att det 

genomsyrar hela verksamheten.  
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Enligt Andersson (2015, s. 249) ska en upprepad process skapa effektivisering, 

men detta är inte fallet för Företag X. Liknande defekter skapas om och om igen 

genom hela processen och det skapas frågetecken om varför detta inte har tagits 

tag i. Atkinson et al. (2012, ss. 29-32) diskuterar användandet av PDCA-cykeln, 

där planering, genomförande, uppföljning och åtgärder vidtas för att utvecklas. 

Enligt tolkning från de utförda intervjuerna existerar inte detta på företaget. Med 

anledning av att de intervjuade önskar att problem hanteras på ett annorlunda sätt 

bör möjligen Företag X:s arbete med planering och liknande förändras. PDCA-

cykeln anser vi med fördel kan appliceras på processerna för att skapa ett 

arbetssätt där problem hanteras. Andersson (2015, s. 249) anser att lärande skapas 

när PDCA-cykeln nyttjas. För Företag X kan detta möjligen vara ett enklare 

alternativt till implementering av Lean eller Kaizen. Matsuo och Nakahara (2013) 

trycker på att PDCA-cykeln kan generera en prestationsökning på grund av sin 

uppbyggnad. Detta i kombination med ovan resonemang kan anses vara en av de 

delar som Företag X behöver för att förbättra kvalitetsnivån. 
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6 Slutsats  

I detta kapitel presenteras de slutsatser som anses rimliga utifrån analys i kapitel 

fem. 

_______________________________________________________ 

Företag X har många och varierande problem som samtliga bidrar till 

skrotkostnadens storlek på olika sätt. Det kan därför tänkas, som analysen 

synliggjort, att inte enbart en lösning går att applicera. Små fel bygger stora 

problem och det finns komplexa orsakssamband i organisationen, vilket skapar 

svårighet att förstå vilka lösningar som är lämpliga. Vår tolkning är att det som 

skapar skrotkostnader kan likställas med två nivåer. Frågan varför skrotkostnader 

uppstår mynnar därför ut i bristande och avsaknad av. Vilka presenteras i nedan 

bild och mynnar ut de var i processerna som problem skapas.  
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6.1 Kommunikation och informationsspridning  

Avsaknaden av kommunikation i Företag X blir tydlig på flera sätt. Ledning har 

inte varit tydlig med val som gjorts gällande företagets riktning, vilket har skapat 

en osäkerhet och förvirring inom organisationen. Denna förvirring har bidragit till 

att kostnader för skrot har uppkommit, eftersom medarbetare inte har förstått 

serieproduktionens omfattning samt skilda krav mot eftermarknadsproduktion. 

Därför anser vi att denna typ av kommunikation behöver bli tydligare, enkla 

lösningar som att vistas mer i produktion och kommunicera viktiga beslut till 

samtliga på företaget har betydelse. Vidare anser vi att kommunikation brister 

mellan projekt och produktion. Det finns inte förståelse för varandras dilemman, 

vilket kan lösas genom att projektet och produktion samarbetar så att 

överlämnandet blir mer integrerat. Exempelvis likt kommande figur:  

 

Som figuren visar anser vi att i början av ett produktionsövertagande bör projektet 

vara det som har det största ansvaret. Efterhand som tid passerar ska produktion 

bli mer och mer involverad för att slutligen helt ha ansvar över produktionen. På 

detta sätt skapas förståelse och kommunikation kommer av sig själv när 

integrering görs mellan avdelningarna.   

 

Att detaljer som har kvalitetsbrister släpps vidare i processerna är ett tydligt 

tecken på att kommunikation inte finns och att medarbetarnas förståelse för dess 

påverkan på företaget som helhet brister. Detta anser vi kan förändras genom en 

visualisering av flödet samt de processer som genererar skrot för att utifrån detta 

ta tag i problemen från grunden. Denna studies kartläggning anser vi hade skapat 

en ökad förståelse inom företaget, vilken möjligen hade kunnat minska 

skrotkostnadens omfattning.  
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6.2 Ansvar  

Precis som analysen presenterar anser vi att det finns en avsaknad av 

ansvarsfördelning, vilket gör att skrotkostnader uppkommer som anledning av att 

medarbetare inte vet vems ansvaret är att åtgärda problemen. Därför anser vi att 

en uppdatering av de beskrivningarna gällande tjänsternas/befattningarnas 

innehåll hade krävts och i samband med detta bör Företag X med fördel förtydliga 

och etablera mer “rena” tjänster. Vår uppfattning är att flera av de anställda är 

involverade lite var som, vilket också skapar förvirring för både de själva och de 

som behöver deras hjälp. Svårighet att prioritera och se vad som är viktigt är 

effekter av detta.  

 

Vi anser även att kvalitetsavdelningen är en avdelning som behöver stärkas, deras 

ansvar i att skrotkostnadens ursprung inte gås till botten med anser vi är stort. 

Oavsett vad anledningen är bör detta ansvar hamna på denna avdelning som i 

samarbete med teknik kan åtgärda fel och ta fram nya lösningar som är tekniskt 

och kvalitetsmässigt korrekta. Med anledning av detta anser vi att den roll som 

varit vakant, kvalitetschefspositionen, bör fyllas. Personen som krävs är enligt vår 

uppfattning någon som kan vara tydlig och skapa struktur på avdelningen.  

 

6.3 Planering och styrning  

Avsaknaden av att planera och aktivt styra med konkreta mål som sedan 

utvärderas anser vi även det påverka mängden skrot. Om det hade funnits press på 

medarbetarna i form av att de utvärderas eller följs upp mer hade möjligen 

prioritering att finna lösningar och att “bottna” problem varit större. Därför anser 

vi att Företag X med fördel bör utforma ett system där varje problem som är 

relaterade till produktion och möjligheten att leverera på lång sikt får en ägare. På 

detta sätt hade även kunderna kunnat inkluderas mer i problemen för att 

synliggöra exempelvis vilka åtgärder som faktisk appliceras på de kvalitetsbrister 

som kunden har påpekat. Detta kan liknas vid implementering av PDCA. Vi anser 

att företaget med fördel kan applicera detta på flera delar för att skapa en struktur 

och övergripande kontroll. Om kontroll, struktur, kommunikation och en tydlig 

ansvarsfördelning skapas anser vi att även engagemanget bör öka. Jargongen som 

finns idag, vilken indikerar en form av uppgivenhet, hade möjligen också 

förändrats.  
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6.4 Kaizen, Lean och JIT 

Eftersom Företag X är en liten aktör på marknaden samt en underleverantör, 

skapas en svag förändrings-och förbättringsförmåga. Företaget har inte styrka att 

“gå sin egen väg” eftersom det finns ett beroende till kunderna. Det är kunderna 

som sätter riktlinjer vilka Företag X blir tvungna att följa. Med anledning av detta 

anser vi att stora förändringar inte är enkla genomföra om kunden samtidigt ska 

tas i beaktning. Avsaknaden av Kaizen, “Lean-tänk” och just-in-time (JIT) gör att 

produktionen möjligen inte sker på ett optimalt sätt. Exempelvis lagras detaljerna 

ofta mellan avdelningarna. Om produktionen hade anpassats mer efter JIT och 

“Lean-tänk” hade ledtider samt lager kunnat minskas. Detta hade varit en 

förändring vilken kräver mycket planering men vi anser ändå att detta med fördel 

kan genomföras eftersom även själva utvecklingen och arbetet med det kan anses 

skapa ett lärande, vilket det tolkas finnas behov av.  

 

Vidare anser vi att en implementering av Kaizen hade varit fördelaktig, för att på 

detta sätt involvera produktionspersonalen och därmed utveckla deras kunskaper. 

Det har riktats kritik mot kompetensen i hela företaget och på detta sätt hade 

möjligen produktionspersonalens kunskaper på sikt lyfts. Genom att fokusera på 

små men kontinuerliga förbättringar, vilka har ett kostnadsmål, anser vi att 

produktionens kvalitet, flexibilitet och överlevnadsförmåga hade förbättrats. 

Kunderna hade inte heller påverkats av detta och därmed finns inget som 

begränsar. Vidare, precis som teorin säger, anser vi att det bör finnas “pauser” i 

dessa kostnadsmål, vilka kan anpassas efter exemplet ovan gällande hur projekt 

och produktion kan samarbeta. När produktionsansvaret blir större kan 

kostnadsmålen minskas, men under den period som projekt har ansvar över nya 

produkter bör målen vara högre. 

 

Slutligen anser vi att Företag X borde rekrytera mer personal som innehar 

spetskunskap inom de olika områdena som företag producerar. Främst behövs mer 

kompetens och personal inom laseravdelningen, kvalitet och teknik enligt vår 

tolkning. 
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6.5 Hur lyckas Företag X överleva i denna bransch?  

Frågan kan anses ha två svar. Ett, det gör det inte. Vi anser att om Företag X inte 

vidtar någon aktiv åtgärd för att minska skrotkostnaden kommer inte bara 

kostnaden vara ett problem. Kunder kan komma att lämna företaget på grund av 

den osäkerhet i leveransförmåga som detta signalerar samt den påverkan som det 

får om kunderna inte känner sig prioriterade eller om kvalitetsnivån inte uppnås. 

Möjligen kommer Företag X inte längre vara lika attraktivt.  

 

Varför Företag X har lyckats att överleva hittills anser vi är det helhetskoncept 

som företaget har, “allt under samma tak”. Att kunderna enbart behöver nyttja 

Företag X för pressning, laserskärning, sammansättning, målning och packning 

kan anses unikt och här anser vi att den konkurrenskraft som håller kvar företaget 

på marknaden skapas. Vidare forskning som kan anses lämplig är att 

implementera de åtgärder som har presenterats för att utefter detta analysera den 

påverkan det får. Vi inser att vi inte fyller det teoretiska hål som finns gällande 

skrotkostnader i bilindustrin och därmed hade en ytterligare utvärdering av 

företaget med andra metodval kunnat generera ytterligare resultat. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 
8.1.1 Intervjuguide 1  

 

Första intervjun, för att skapa en överblick av företaget och dess problem.  

 

Introducerande frågor om intervjupersonen  

1. Vad har du för befattning?  

2. Hur länge har du arbetat på Företag X? 

3. Vad har du för arbetsuppgifter? 

4. Upplever du att du kan påverka Företag X med din position?  

Strategi 

5. Vad har Företag X för inriktning? Det vill säga vad anser du att Företag X 

riktar sig mot, eftermarknadsproduktion eller serieproduktion?  

 

Introducerande frågor om företaget 

1. Vad tillverkar Företag X? 

2. Hur mycket omsätter och hur många anställda finns det på företaget? 

3. Vad är Företag X:s affärsidé?  

4. Hur särskiljer sig Företag X från andra företag? 

 

Övergripande om problemet  

1. Vad är problemet på Företag X?  

2. När upplever du att problemet med höga skrotkostnader uppstod? 

3. Vad anser du är en hög skrotkostnad, förtydliga gärna vad som gör den 

“hög”?  

4. Vad blir konsekvenserna, följdeffekterna av höga skrotkostnader? 

5. När upplever du att problem upptäcks som gör att produkterna behöver 

skrotas? Är det tidigt i produktionsledet eller sent?  

6. Anser du att problemet går att koppla till en viss kund eller produkt? 

7. Hur ställer skrotkostnaden till för problem för dig i din roll?  

8. Hur anser du att skrotproblemet påverkar andra i företaget? 

Ansvar 

9. Finns det någon som har ansvar över skrotkostnaden? Ansvar över att 

minska och identifiera orsakerna idag?  



  
 

II 

10. Hur är beslutsvägarna utformade innan dess att beslut tas om något ska 

skrotas?  

11. Tas skrotkostnadens storlek i beaktning innan beslut tas om att skrota eller 

åtgärda? 

12. Anser du att Företag X på något sätt arbetat att identifiera problemen som 

orsakar skroten?  

Kommunikation 

13. När något har skrotats, hur kommuniceras detta ut i verksamheten? Vilken 

detaljnivå är det på denna kommunikation? 

14. Hur tydlig är kommunikationen till produktionspersonal gällande varför 

saker skrotas och hur företaget ska undvika att detta sker igen? 

Förbättringar 

15. Arbetar Företag X med förebyggande underhåll av 

produktionsanläggningen? 

Styrning 

16. Anser du att Företag X arbetat på ett bra sätt vad gäller styrningen och 

kommunikation av strategin? 

17. Anser du att detta kan påverka hur skrotkostnaderna behandlas och 

uppfattas? 

Leveransprecision 

18. Vilken roll har leveransprecisionen i besluten? 

Inköp och ämnen 

19. Kan kvaliteten på råmaterial vara en orsak?  

20. Har inköp någon roll i skrotproblemet såsom du upplever det? Exempelvis 

kan problemet dels vara på grund av leverantörer? 
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8.2 Bilaga 2  
8.2.1 Intervjuguide 2 

 

Intervju för kartläggning av processerna  

 

Introducerande frågor om intervjupersonen  

1. Vad har du för befattning?  

2. Hur länge har du arbetat på Företag X? 

3. Vad har du för arbetsuppgifter? 

4. Upplever du att du kan påverka Företag X med din position?  

Strategi 

5. Vad har Företag X för inriktning? Det vill säga vad anser du att Företag X 

riktar sig mot, eftermarknadsproduktion eller serieproduktion?  

 

Kartläggning och utvärdering av processerna 

1. Hur definierar du en process?  

2. Anser du att Företag X har ett mål med varje process eller aktivitet? Ett 

mål, mått eller något att jämföra alternativt att förhålla sig till som riktlinje?   

3.  Vilka aktiviteter och processer är det som utförs på Företag X? Det vill 

säga vilka är de olika stegen mellan inköp av material till dess att detaljerna 

levereras till kund? Vilka processer krävs för att leverera?  

4. Vad är det för input som behövs i de olika delarna och vad blir output?  

5. Vilka resurser krävs och vilken typ av information krävs?  

6. Anser du att varje process kan sägas bidra med kundvärde? 
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8.3 Bilaga 3  
8.3.1 Intervjuguide 3 

 

Intervjuguide för identifiering av problemet 

 

Introducerande frågor om intervjupersonen  

1. Vad har du för befattning?  

2. Hur länge har du arbetat på Företag X? 

3. Vad har du för arbetsuppgifter? 

4. Upplever du att du kan påverka Företag X med din position?  

Strategi 

5. Vad har Företag X för inriktning? Det vill säga vad anser du att Företag X 

riktar sig mot, eftermarknadsproduktion eller serieproduktion?  

 

Skrotproblemet  

Kvalitet och Skrot 

1. Hur definierar du kvalitet?  

2. När anser du att en skrotkostnad uppstår? 

3. Vad anser du skapar skrotkostnaden på Företag X? 

4. Varför har skroten ökat så dramatiskt tror du? 

5. När upptäcks fel som genererar skrot och vem upptäcker dem?  

6. Vilka indirekta kostnader anser du uppkommer med skroten? 

7. Hur påverkar skrotproblemet dig och din situation?  

8. Hur anser du att det påverkar resterande delar av företaget?  

9. Vilken påverkan anser du att du har på skroten? 

Processer 

10. I vilka processer anser du att skrot genereras? Byggs fel in i 

planeringsfasen av detaljer samt processer vilket orsakar skrot längre fram i tiden? 

11. Är samtliga processer på Företag X nödvändiga? 

Projekt 

12. Anser du att projekt på Företag X fungerar optimalt? 

Underhåll och förbättringar 

13. Hur fungerar rutiner kring kvalitetskontroll? 

14. Arbetas det något med förbättringsåtgärder? Eller förebyggande 

underhåll?  
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15. Är samtliga medventa om vad som kan förändras samt förbättras och 

därmed minska skrotkostnaden? 

16. Vad anser du hade behövt göras för att komma till rätt med problemet? 

Inköp och ämnen 

17. Vilken påverkan har råmaterialet på skrotkostnaden?  

18. Har inköp någon påverkan på mängden skrot som produceras?  

Leveransprecision 

19. Anser du att leveransprecisionen påverkar mängden skrot som uppstår? På 

vilket sätt i så fall? 

20. Hur påverkar kunderna trycket på Företag X? 

21. Är det någon skillnad mellan kundernas olika krav och hur mycket de 

påverkar produktionen på Företag X?  

22. Anser du att detta påverkar Företag X och dess möjlighet att arbeta med 

eget förbättringsarbete?  

Kultur och Jargong 

23. Hur upplever du jargongen och kulturen på Företag X?  

24. Anser du att denna har påverkat skrotkostnaden på något sätt? Eftersom 

kulturen och den strategi som företaget har idag möjligen inte går hand i hand? 

Att jargongen möjligen bidrar till ett visst sätt att tänka?  

25. Vid implementering av nya beslut, anser du att jargongen tas i beaktning 

då? Är detta bra eller ej?  

Styrning 

26. Hur upplever du att styrningen är på Företag X?  

27. Känner du av någon form av styrning?  

28. Skulle den behöva förbättras? På vilket sätt?  

29. Upplever du att din chef och andra chefer har en viss syn på de som 

arbetar? Att de är lata och inte bryr sig eller att alla gör vad de kan.  

30. Hur reflekteras detta i styrningen? 

31. Anser du att det förekommer suboptimering på Företag X? 

Ansvar 

32. Hur anser du att Företag X har fördelat ansvar? Finns det någon tydlig 

ansvarsfördelning och i så fall vad innefattar den?  

33. Anser du att ansvarsfördelningen som finns är tillräcklig? (Finns det 

“konsekvenser”?) 
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34. Anser du att Företag X har rätt person på rätt plats i organisationen? 

Kommunikation 

35. Hur upplever du att kommunikationen på företaget idag fungerar?  

36. Finns det brister och på vilket sätt påverkar det? 

37. Hur fungerar informationsflödet på Företag X? 

38. Är det tillräckligt? om inte, hur kan det förbättras? 
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8.4 Bilaga 4   
8.4.1 Produktionschef 

Intervju 2  

Eftersom hen är delaktig i ledningsgruppen upplever Produktionschefen att hen 

kan påverka organisationen, men beroende på vilket intresse som finns för ny 

teknik påverkas möjligheten att skapa förändring och få sin röst hörd. Företag X 

har för tillfället ett blandat fokus. Ett fokus är reservdelar med relativt små serier, 

vilket Företag X är bra på. Men det är även fokus på serieproduktion. Det Företag 

X möjligen vill satsa på i framtiden är serieproduktion.  

 

Att skrotkostnaden har ökat på Företag X anser Produktionschefen beror på en 

specifik kund. Det som hen anser särskiljer denna kund från resterande är att 

denna har anmärkningsvärt mycket högre kvalitetskrav än de resterande. 

Anledningen till att skroten är högre för just denna kund är delvis för att den har 

högre krav på kvaliteten men också att detaljerna är komplicerade att hantera och 

tillverka med anledning av deras unika utformning och design. Produktionschefen 

menar att produkterna nyttjar hela produktionskedjan vilket gör att mängden 

potentiella fel som kan uppstå är flera. Om ett problem upptäcks sent i 

produktionsprocessen krävs en stor mängd resurser för att återskapa denna 

produkt, vilket uppenbarligen är kostsamt. Hen menar vidare att en av 

bilmodellerna till denna kund har ett inbyggt fel i processen eftersom 

pressverktygen inte är helt korrekt utformade. Detta genererar extra manuella 

korrigeringar av detaljerna. Det kan tänkas vara enkelt att lösa detta problem, men 

om verktygen skall korrigeras behöver dessa skickas iväg från Företag X:s 

anläggning. Detta i sig är en omöjlighet eftersom verktygen behövs i produktion 

och korrigeringen i sig är även väldigt kostsam. Samtidigt som det inte finns 

garantier på att de blir korrekta efter att de korrigerat dem. Med anledning av detta 

har Företag X adderat en extra process, riktavdelningen. På denna avdelning slipar 

och filar personal detaljerna manuellt för att de ska uppnå den kvalitet som krävs. 

Detta är ett moment som egentligen inte ska behövas som en inbygg del av 

processen utan enbart vid de tillfällen där någon batch blivit sämre, vilket 

benämns som pressrikt. Eftersom detaljerna inte blir korrekta vid produktionen är 

detta numera en nödvändig del för två av denna kunds bilmodeller. 
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I produktionsprocesserna på Företag X finns det flertalet kritiska punkter där fel 

kan uppstå som är avgörande för om detaljen kan levereras eller kommer skrotas. 

Orsaken till detta är att materialet som hanteras samt de kvalitetskrav som finns 

skapar situationer där anpassning måste ske på olika sätt varje gång detaljen 

produceras. Exempelvis kan pressningen av en detalj ske utan problem vid ett 

tillfälle men nästa gång samma detalj skall pressas uppnås inte kvalitetskraven. 

Hen menar att detta beror på dels vilken leverantör som producerat ämnena, 

temperaturen i ämnet och pressverktygen vid produktionstillfället, inställningar 

som gjorts samt vilka operatörer som genomför jobbet. Deras erfarenhet kan 

avgöra om de upptäcker ett fel direkt eller ej, vilket de sedan kan justera. 

  

Produktionschefen menar även att personalen som arbetar i produktion inte har 

fått tillräcklig utbildning internt. Detta kan dels bero på den pressade situation 

som Företag X befinner sig i med mycket skrot och lite detaljer att skicka till 

kund, men också att personalomsättningen varit hög på senaste tiden. Den 

personal som arbetat på Företag X under en längre tid känner möjligen inte att de 

har tid att lära upp nya kollegor utan behöver någon som är kunnig direkt. Detta 

skapar en situation där personalen inte alltid har möjlighet att ta rätt beslut 

gällande om en detalj kan behöva skrotas eller om den går att leverera. Den 

kompetens som krävs genom hela produktionskedjan för att se om slutprodukten 

kan levereras eller ej med den kvalitet som skapats i den specifika processen anser 

Produktionschefen saknas. Därmed upptäcks inte fel tillräckligt tidigt. Det finns 

flera beslut som är subjektiva, vilket möjligen kräver att kvalitetsavdelningen 

ingriper och tar över beslutsfattandet. Men att skärningspunkten mellan om 

leverans eller skrotning skall prioriteras känns inte av, varken tillräckligt tidigt i 

processen eller på de ställen som det borde. Hen anser att detta hade lösts om 

personalen hade haft tillräcklig utbildning.  

 

Spetskunskap hade med fördel behövts öka på Företag X men för att lösa 

situationen i dagsläget är det mer grundläggande delar, som exempelvis att rätt typ 

av instruktioner finns tillgängliga för att utföra alla moment, som behöver 

fokuseras på.   
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När det finns ett problem som nuläget med den specifika kunden, där 

förutsättningar förändras konstant, skapas ett behov av god kommunikation. 

Kommunikationen på Företag X brister på flera sätt. Det hade behövts en 

tydligare struktur i kommunikationen som så mycket annat. De olika skiften får 

exempelvis inte till sig samma information, men även den interna 

kommunikationen mellan främst logistik, marknad och produktion kan behöva 

förbättras. Det som blir viktigt i denna situation är att rätt bemanning och 

kompetens finns inom alla funktioner. Vidare behövs tydlighet vid 

kommunikation gällande bland annat transport mellan olika produktionsavsnitt 

samt hur och vem som ska kvalitetsbedöma. Produktionschefen anser även att 

ledningsfilosofin påverkar. Det ställs dels inte tillräckligt höga krav, mycket 

“hamnar mellan stolarna” och uppföljning saknas. Spärrat material, det vill säga 

icke kvalitetsgodkänt material, kan stå i flera veckor innan dess att någon tar hand 

om det. Utöver detta är det en ständig fråga om materialet skall skrotas eller om 

det ska sparas för att i framtiden kanske behövas om leveranserna hotas. 

  

Individerna i organisationen vet inte vart deras eller andras ansvar ligger, vilket 

enligt Produktionschefen skapar problem. Vissa tar ett större ansvar än de borde 

och andra tar inget alls, vilket skapar problem. De inkräktar på varandras områden 

och det som någon annan har bättre kunskap om, även om det är med välvilja. 

  

I vissa avseende upplever Produktionschefen att hela styrning kunde förbättras. 

Vidare menar hen att intresset av att göra ett bra jobb ibland kan skifta och hen 

uppfattar det som att de ”kör på” utan att tänka på kvaliteten. Exempelvis kan det 

vid pressning påföras smuts och damm på detaljerna som skapar kvalitetsbrister 

såsom knotter i plåten. Detta benämns som ett hygienproblem. Ett hygienproblem 

kan åtgärdas av riktavdelningen men är en onödig delprocess som kan undvikas 

genom att personalen torkar av detaljerna oftare. Alternativet är att 

riktavdelningen får åtgärda detta i ett senare skede och ibland upplever hen att 

personalen inte är tillräckligt noggrann och därför skapas det mer arbete för 

riktavdelning. Vidare skapar detta irritation bland personalen eftersom de vet att 

problemet kunde undvikits. Hen menar att mentaliteten på Företag X gällande att 

vara noggrann brister. Vidare anser hen att alla vill göra ett bra jobb men att det 

inte alltid finns förutsättningar att göra det. Produktionschefen menar att det 
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brister gällande arbetsinstruktioner, mätinstrument och intern utbildning. Om 

dessa förutsättningar finns blir jobbet intressantare för alla och då kommer 

motivationen av sig själv. Mer krav på output är även något som önskas och gärna 

hade införts om hen hade befunnit sig på positionen under en längre tid. Dock 

påpekar hen vikten av att inte ha för stark fokusering på mängden utan mer den 

sammanlagda produktens kvalitet i kombination med detta. Anledningen till att 

det inte finns idag är att utrustningen är osäker, vilket gör det svårt att sätta en 

standard. Exempelvis en standardtid. I affärssystemet finns det vissa uppdaterade 

tider men de flesta är inte relevanta. Enligt uppfattning används dessa av vissa för 

att på något sätt säkerställa om de gjort ett bra arbete. Produktionschefen önskar 

även mer övergripande mål för hela avdelningar. Som situationen är idag hade ett 

utvärderingssystem inte fungerat eftersom processer som ligger senare hade fått 

lida för sådant som de inte kan påverka, eftersom problem enligt 

Produktionschefen ligger tidigare i kedjan. 

  

Förbättringsarbete är något hen anser att Företag X behöver jobba med. 

Förebyggande underhåll behöver förbättras, speciellt i presshallen. Förebyggande 

underhåll innebär att åtgärder vidtas för att förebygga problem och skapa 

effektivitet. I utsatta situationer som idag kommer avhjälpande underhåll att 

prioriteras. Avhjälpande underhåll innebär att vid akut fel, exempelvis vid 

produktionsstopp, vidtas åtgärder för att så snabbt som möjligt få igång 

produktion igen. Detta i kombination med att verktygen som används till 

eftermarknadsdetaljer är äldre skapar ofördelaktiga förutsättningar. Vidare menar 

Produktionschefen att serieproduktionsutrustningen kräver mer förebyggande 

underhåll för att klara av att bibehålla den standard som krävs eftersom leveransen 

är mer kritisk. Företag X behöver vidta åtgärder för att frångå situationer som de 

ofta hamnar i idag där akuta ingripande sker för att lösa situationen för tillfället.  

 

Hur skroten påverkar Produktionschefen synliggörs genom den press och stress 

som skapas för att leveranserna blir släpande. Vidare menar hen på att inköp av 

material påverkas av det skrotas för mycket. Med anledning av att det skrotas 

mycket behöver Företag X taktiskt köpa in mer material än nödvändigt. Extra 

inköp genererar en flexibilitet när detaljerna skrotas, men när de inte behöver 
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skrotas skapas istället en lagerinkurans eftersom detaljerna inte kan förvaras en 

obegränsad tid.  

 

Inköp av ämnen skapar även det ett problem för Företag X eftersom det är en liten 

aktör på marknaden och därför inte prioriteras. Detta i sin tur gör att priser går upp 

och att ledtider blir längre. Vilket i sin tur påverkar produktion eftersom när 

snabba förändringar behöver ske har Företag X inte styrka att göra detta fullt ut. 

  

Följdproblem som skapas av skrotningen är att processer som ligger senare i 

produktionsledet blir lidande och inte kan producera den mängd som förväntas 

eftersom de inte får detaljerna i den tid som det hade krävt. 

  

Lösningen på skrotproblemet anser Produktionschefen är att utbilda och engagera 

operatörerna rätt. Hen anser inte att det är någon avdelning specifikt som har 

utmärkande sämre eller större ansvar i problemet. Det som behöver skapas är ett 

effektivt flöde genom hela företaget. Förberedning, kontroll och kompetent 

personal anser Produktionschefen är nyckeln. Gällande ansvar menar 

Produktionschefen på att skrotkostnaden bör drivas av produktion och att de bör 

jobba med förbättringsåtgärder. 
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8.5 Bilaga 5 
8.5.1 Kvalitetsansvarig  

Intervju 3  

Kvalitetsansvarig anser att hen kan påverka Företag X eftersom hen för 

närvarande rapporterar direkt till VD, men att det inte är Kvalitetsansvarig som tar 

besluten. Hen menar att även om VD lyssnar och håller med är det inte alltid som 

konkreta beslut tas. Enligt Kvalitetsansvarig är Företag X:s inriktning 

eftermarknad och inte serieproduktion. Hen menar att företaget inte har lyckats 

anpassa sig till den förändring i arbetssättet som serieproduktion för med sig. 

Vidare finns det inte någon standard att förhålla sig efter. Eftermarknad färgas av 

ett förhållningssätt där produktion ska trycka ut nya delar, oberoende om de har 

defekter eller ej. Kompetens och underlag saknas i samtliga delar av företaget. 

 

Kvalitetsansvarig trycker på att om felen hade upptäckts i tid hade denna höga 

kostnad för skrot inte varit lika stor som den är idag. Hen menar vidare att ansvar 

med att dels upptäcka defekter men även att förmedla dem vidare inte existerar 

hos operatörerna. Problem som skapas i produktion (att saker går fel rent fysiskt) 

är enligt Kvalitetsansvarig på grund av att de anställda inte vet vad de ska förhålla 

sig efter. Hen menar att de utför justeringar som inte är förankrade i rutiner. De 

testar sig fram och det är ingen som tänker steget längre. Vidare menar 

Kvalitetsansvarig på att det inte handlar om operatörernas utbildning utan att 

utvecklingsmöjligheter tas från dem, vilket skapar omotivation. Det skapas 

mindre förutsättningar genom att plocka bort delar som operatörsunderhåll och 

dylikt. Det blir ett ”löpande bandet”-tänk där operatörerna enbart ska trycka på en 

knapp. Hen menar dock att det inte fungerar i dagens situation inom branschen. 

Människor vill lära sig och bara för att de arbetar inom en industri betyder det inte 

att de inte vill utvecklas. Hen anser att ledningen inte har förstått detta och att det 

är därför som det är en hög personalomsättning på företaget. Personal tröttnar och 

de anser att de sliter för ingenting. 

 

Att anställda inte utför operatörsunderhåll, det vill säga det kontinuerliga 

underhållet på maskinerna, anser Kvalitetsansvarig är ”underligt”. Hen menar att i 

andra företag är detta något som utförs av operatörerna men inom Företag X är det 

underhållsavdelningen som utför detta. Att vilja lära sig nya saker och utvecklas 

anser hen borde vara en standard inom företaget. Anledningen till detta anser hen 
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är ”mentaliteten i väggarna”. Det vill säga styrningen. Kvalitetsansvarig trycker 

på att om styrningen hade fungerat som den skulle hade situationen varit 

annorlunda. Till exempel hade det varit bra om de anställda motiverades till att 

utvecklas och engagera sig. Denna situation där underhållspersonal kallas till olika 

avdelningar inom företaget för triviala ting som operatörerna borde kunna är inte 

hållbar. Detta fokus på att upprätthålla korrekt status på maskinerna, som de inte 

borde behöva, gör att deras egna arbetsuppgifter faller åt sidan. Underhålls 

primära uppgift är att arbeta med förebyggande och korrigerande av problem. När 

deras fokus skiftas till att utföra operatörsunderhåll innebär detta att förebyggande 

underhåll inte fungerar. Det förebyggande underhållet är något som krävs i både 

eftermarknad och serieproduktion. Kvalitetsansvarig trycker på att det inte går att 

särskilja mellan de båda gällande detta. Dock påpekar hen att det förebyggande 

underhåll som utförs enbart är för att ”släcka bränder”.   

 

Det Kvalitetsansvarig anser är det grundläggande problemet är att ett normalt 

flöde inte existerar på Företag X. Hen ger exempel på att enligt Kvalitetsansvarig 

borde upplägget mellan logistikavdelningen och produktion förändras. I dagsläget 

tar produktionsavsnitten hand om all förberedning själva, vilket hen anser borde 

vara logistiks uppgift. Vidare menar hen på att en ”så har vi alltid gjort” attityd 

genomsyrar företaget.   

 

Vid fråga om vilka indirekta kostnader som uppkommer på grund av 

skrotproblemet svarar Kvalitetsansvarig att det är flertalet kostnader. Bland annat 

nämner hen den extra produktionstid som tillkommer, extra material som måste 

köpas in med tid, pengar och personal, hela linan inklusive måleriet måste köras 

ytterligare en gång, administrativa uppgifter som ska utföras, problemet ska 

utredas och så vidare. Skrot är inte enbart skrot, skrot innebär mer produktionstid, 

mer kontrolltid, mer mätningar. Hela ”loopen” blir större. Även om Företag X för 

nuvarande “ligger på plus” redovisningsmässigt anser Kvalitetsansvarig att det 

enbart är en tidsfråga innan företaget inte längre gör det. 

 

Enligt Kvalitetsansvarig finns det olika rutiner för olika avdelningar gällande 

kvalitetskontroll.  Exempelvis ska produktion normalt göra “första och sista bits 

kontroll”. Dock bör produktion göra kontroller emellan också. Exempelvis om de 
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producerar en batch på 400 detaljer bör det göras kontroller även i mitten ett 

flertal gånger. Press ska genomföra avsyning och om de är osäkra gällande 

kvalitet ska de kontakta kvalitetsavdelningen med detsamma och stoppa 

produktionen av detaljerna. Dessa detaljer ska spärras och sedan tar kvalitet över 

för att gemensamt kontrollera detaljerna med avdelningen en gång i veckan. 

Kompetens att göra avvägande mellan att skrota eller inte finns enligt hen, men 

produktion har inte tid att titta färdigt på produkten. Detta medför att defekter 

missas och därmed skickas vidare i ledet eller i värsta fall till kund. Trycket på 

leveransprecision är hög och detta påverkar situationen. 

  

Allt påverkas av skrotproblemet, hela företaget. Enligt Kvalitetsansvarig spelar 

det ingen roll hur många problem hen försöker lösa under en dag, nästa är det 

dubbelt så mycket. Förväntningarna är höga från ledningen, de förväntar sig att 

anställda ska ställa upp. Enligt Kvalitetsansvarig får de anställda ingen feedback 

över hur de har hanterat en situation, minst av allt när det är positivt. Hen menar 

att detta är något som krävs för att skapa motivation eller för att få reda på hur de 

kan förbättra sig. 

 

På grund av den specifika kundens höga krav har det tagits in extra hjälp i från ett 

engelskt företag. Kvalitetsansvarig menar dock att detta inte har hjälpt situationen 

framåt utan snarare motsatt. Kulturkrockar och bristande engelska gör att 

medarbetare känner irritation och en känsla av "uppgivenhet". Hen har till och 

med uttryckt för VD hur medarbetare i produktion inte mår bra av detta tänkta 

samarbete för att förbättra produktionen och kvaliteten. Vidare anser hen inte att 

rätt kompetens finns på Företag X och att "engelsmännen" har den 

ingenjörsutbildning som krävs för att lösa många av de mer tekniska problem som 

stötts på.  

 

Enligt Kvalitetsansvarig finns det inte något som kvalitetsavdelningen hade 

kunnat förändra eller göra för att förhindra den höga skrotkostnad som existerar i 

nuläget. Hen menar att om alla hade gjorts sina kontroller in och ut ur respektive 

avdelning hade det inte varit ett problem. 
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Vissa av de verktyg som finns på Företag X anser Kvalitetsansvarig vara defekta, 

vidare anser hen att den som har godkänt verktygen antingen inte har kompetens 

för att göra detta eller inte brytt sig om hur kvaliteten är på verktygen. Även om 

Företag X hade velat korrigera verktygen är det en sådan press på företaget att 

leverera detaljer att det inte finns möjlighet att lägga tid på detta. Verktygen 

godkänns och defekter uppstår som konsekvens.   

  

Alla de projekt som finns på Företag X körs parallellt med produktion. Det finns 

ingen integration mellan projektgrupperna och produktionen. När produktion tar 

vid släpper projektet ansvaret. “De kastar upp en boll i luften och ber produktion 

att fånga den”. Kvalitetsansvarig menar att det hade varit bättre om det stegvis 

lämnades över så att produktion blir mer vana och “inskolade” så att de vet vad de 

har att förhålla sig till innan det är dags att leverera perfekta detaljer. De få 

individer från produktion som är med under projekten blir indirekt nyckelpersoner 

för avdelningen. Och även om de vill dela med sig av ansvaret till andra har de 

inte tid att göra det. Om de ”släpper bollen” kommer ingen att ta vid, vilket slutar 

med att de får bära mycket ansvar.    

    

Att det är många detaljer som reklameras av kund är på grund av den tidsbrist som 

de anställda får förhålla sig till. Det är flertalet detaljer som går ut till kund som 

inte lever upp till det angivna kravet gällande kvalitet. Kvalitetsansvarig menar att 

de inte hinner kontrollera allt och att de därmed skickar detaljerna. Om Företag X 

har tur hinner de stoppa detaljerna innan de skickas. 

 

Vid frågan angående ansvarsfördelning menar hen att det finns generella 

befattningsbeskrivningar där ansvarsbeskrivning är inkluderat. Att det finns en 

mentalitet hos personalen att rikt ska lösa problemen bekräftar hen men menar 

också att det är ett felaktigt beteende. Defekter ska inte skickas vidare utan ansvar 

måste tas när de upptäcks. Dock finns det enligt Kvalitetsansvarig inga 

konsekvenser från företaget om du inte tar ditt ansvar. 

  

Vid frågan om suboptimering existerar på Företag X medger Kvalitetsansvarig att 

det finns tendenser till detta. ”Bara jag blir klar med min grej så är det klart.” 
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Hen menar att de anställda inte är samarbetsvilliga på grund av det tryck som 

ligger på Företag X. Ingen har ork till att hjälpa utanför det egna.  

 

Kvalitetsansvarig menar att det fattas styrning inom Företag X. 

Kvalitetsansvariges fokus ligger på att styra sin egen grupp av individer, även om 

hen inte har de verktygen som krävs för att motivera dem. Ibland fungerar detta 

oavsett verktyg men inte för samtliga individer. Och även om hen har efterfrågat 

hjälp från ansvarig chef sker ingen förändring. De menar på att de inte har tid, 

men hen anser att ingen tar sitt ansvar och inga beslut fattas. Det existerar alltså 

ingen styrning, det finns inga aktiva val. Om kund kontaktar Företag X löser de 

problemet just för stunden istället för att hitta en långsiktig lösning. 

Kvalitetsansvarig menar att lean-tänket, där det ska finnas ett bra flöde in och ut 

samt välfungerande kontroller, är något som en arbetsledare borde ha men som 

inte syns. Om detta hade implementerats på rätt sätt hade det hjälpt företaget med 

det problem de har idag. 

  

Enligt Kvalitetsansvarig finns det en klyfta mellan olika delar av hierarkin på 

Företag X. Hen anser att det existerar en gammal mentalitet gällande hierarki, att 

somliga är bättre än andra. Detta genererar ingen motivation till de anställda och 

skapar en klyfta mellan människor inom företaget. Hen trycker på att det finns sätt 

att överbrygga detta, bland annat genom att samarbeta, ”om man samarbetar så 

växer man och alla vinner”, men även genom enklare saker som att hälsa på de 

man möter.    

  

Vid fråga om det hade krävts en typ av bonussystem för att komma tillrätta med 

problemet svarar Kvalitetsansvarig att det med fördel hade kunnat implementeras. 

Hen påpekar också att det tidigare fanns ett bonussystem som var baserat på 

kompetensutveckling, men att det inte längre existerar. Det finns mycket 

kompetens på Företag X, men finns det ingen motivation eller ork att utföra ett bra 

jobb kommer denna kompetens inte att tas i beaktning. Hen menar att små saker 

hade gjort en stor skillnad. Hur man involverar människor och får dem att göra 

ligger på ledningen att delge klara riktmål, att veta vart fokus ska ligga. Detta för 

att organisationen ska veta vart den är på väg. Kvalitetsansvarig upplever att för 

tillfället vet ingen detta. Hen menar att om personalen enbart får höra att ”vi 
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behöver bara göra detta och detta, sedan detta” men ingen tydlig riktig om att 

”det är dit vi ska” tappar de motivationen och ser inte slutet på tunneln. Klara mål 

och styrning från ledningen är något hen upplever är en prioritering. Detta 

behöver sedan kommuniceras till resterande inom Företag X.   

  

Kvalitetsansvarig menar att jargongen på Företag X har en påverkan på 

skrotproblemet och dess förutsättning att minskas. Hen anser att personalen på 

Företag X är satta i sitt sätt att vara, det vill säga att jargongen inte förespråkar 

nytänkande. Även om det har tillkommit nyanställda med tankar och idéer tar 

företagskulturen tillslut över och antingen anammar de tankesättet eller så blir de 

tysta. Även om de försöker att ändra på saker och ting kommer de till slut till den 

punkt där de ger upp och tappar motivationen för förändring. Enligt 

Kvalitetsansvarig tar Företag X inte vara på sin personal i den utsträckning som de 

borde. Ingen feedback eller kritik och det existerar en ”du får göra lite som du 

vill”-attityd. Eftermarknadskulturen sitter ”lite i väggarna”, men med denna 

personalomsättning kommer den enligt hen inte att vara långvarig. Hen anser att 

Företag X gärna vill ha ”ja-sägare” och då blir kulturen lätt på detta sättet.  

  

Den specifika kunden har höga krav vilket tar mycket av Företag X:s kapacitet. 

Detta i sin tur har påverkat relationen med resterande kunder. På grund av detta 

och att det är så högt tempo finns varken tid eller ork till att försöka utföra ett 

förbättringsarbete. Enligt Kvalitetsansvarig finns det knappt tid att utföra sina 

ordinarie arbetsmoment. Nästan allt fokus ligger på den specifika kunden. Hen 

menar att det är ledningen som måste ta tag i detta men att ingenting görs. Enligt 

Kvalitetsansvarig vore den bästa lösningen för Företag X om den specifika 

kunden lämnade företaget med den problematiska bilmodellen, även om det skulle 

påverka den framtida relationen med kunden. 

  

Vid frågan om kommunikationen på Företag X trycker Kvalitetsansvarig på att 

den kommunikation som existerar inom företaget inte är av acceptabel nivå. 

Informationen sprids inte heller genom företaget. Om kommunikationen fallerar 

kan det påverka slutkund, exempelvis genom att fel produkter skickas eller att 

information om produktförändringar inte når operatörerna och det slutar med att 

de producerar felaktiga detaljer utan att vara medvetna om det. Gällande 
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förbättringsåtgärder för kommunikation anser Kvalitetsansvarig att för det första 

borde det krävas att de inhyrda konsulterna talar svenska. Det är flertalet på 

företaget som har svårigheter att förstå den engelska som används och därmed 

påverkar även det slutprodukterna. Sedan anser hen att det vore bra med möten 

där information om produktförändringar delges. Det existerar i nuläget inte heller 

någon dokumentstyrning för den senaste bilmodellen från den specifika kunden, 

det vill säga att det inte finns ny dokumentation att titta på för att få en förståelse 

för hur saker och ting ska gå tillväga. Det finns ett verksamhetssystem att nyttja 

men det användas oftast inte och kan vara på grund av att de inte vet vad det 

innebär. Även om det kunde generera möjligheter att använda denna typ av 

styrsystem finns det enligt Kvalitetsansvarig inget tidsutrymme att göra det. I 

nuläget samlas det enbart in data som inte analyseras. Information kommer enligt 

Kvalitetsansvarig inte ut till resterande företaget. Det genomfördes till exempel en 

enkätundersökning men resultaten har fortfarande inte delgetts trots att god tid har 

passerat. Hen menar på att det är av vikt att resultaten delges eftersom det finns 

viktig information i dem om förbättringsmöjligheter, men även att det kan 

motivera de anställda till förändring. Det finns exempelvis personal som påverkats 

till en sådan grad av det nuvarande tempot på företaget att de håller på att bli 

utbrända, men det bemöts med ignorans. Känslan av att inte få stöd är inte heller 

motiverande för de anställda.   

 

Det Kvalitetsansvarig anser hade behövt göras för att komma tillrätta med 

problemet är flertalet saker, men först och främst anser hen att ledningsgruppen 

behöver genomgå en förändring. Att kunna ta konflikter och styra företaget anser 

Kvalitetsansvarig är av vikt för företagets överlevnad. 
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8.6 Bilaga 6  
8.6.1 Teamleader för logistik   

Intervju 4  

Efter att Teamleader (L) har bytt position inom företaget anser hen att hens 

möjlighet att påverka företaget har förändrats. Teamleader (L) menar att de 

arbetsuppgifter hen utför idag får mer direkta konsekvenser och därför tas på 

större allvar än tidigare. Om hen synliggör ett problem är det av vikt för företaget 

att agera direkt. Betoning läggs dock på att hen tidigare påpekat fel och brister 

under den tid hen arbetat på Företag X, men att de inte tagits på allvar högre upp i 

hierarkin. Detta eftersom det inte fått direkt effekter utan möjligen skapat extra 

arbete eller en extra kostnad som inte är tydlig för andra inom organisationen. 

  

För att Företag X ska befinna sig i en någorlunda harmonisk situation över tid 

anser Teamleader (L) att det är ett krav att rikta sig både mot eftermarknad samt 

serieproduktion. Teamleader (L) anser även att det skrotproblemet som existerar 

har uppstått på grund av det kaos som en specifik kund har fört med sig. Kunden 

har nyttjat Företag X som leverantör under en längre tid men sedan ungefär två år 

tillbaka har två bilmodeller skapat stora problem. Företag X tillverkar direkt mot 

aktiv lina och detta innebär att kunden kontinuerligt ställer höga krav på 

produkternas kvalitet. Hen påpekar att även om företaget har riktat in sig på både 

eftermarknad samt serieproduktion, ligger fokus just nu på serieproduktion 

eftersom ett nytt och stort projekt håller på att köras in. Den specifika kunden är 

viktig för företaget eftersom den står för en betydande del av omsättningen. Dock 

ställer kunden högre krav än resterande på slutprodukten, vilket påverkar hela 

kedjan. Skroten bidrar till indirekta kostnader som inte inkluderas skrotkostnaden. 

Exempel på detta är kostnaden för det extra kvalitetsarbete som måste utföras 

varje gång processen repeteras. Det vill säga att när kvalitetsbrister uppstår i en 

produkt som sedan måste skrotas, behöver en ny produkt tas fram. De ämnen som 

nyttjas vid produktion har en leveranstid på tolv veckor, vilket innebär att 

Teamleader (L) tillsammans med sin chef har tagit beslut om att upprätthålla ett 

säkerhetslager som är större än normalt för att produktion inte ska vara utan 

material när detaljerna måste köras igen. Företag X kan tillverka andra detaljer om 

material till en inte finns tillgängligt, men om det är en pressad situation kan 

slutkunden påverkas i den grad att de inte har något material att använda på grund 

av Företag X. 
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För att uppnå korrekt nivå av kvalitet finns det kontrolldokument att utgå ifrån. 

Dessa dokument är utformade efter den specifika kunden för att undvika 

situationer där produkter godkänns med sämre kvalitet än efterfrågat. Varje station 

under processen skall enligt Teamleader (L):s uppfattning genomgå en 

kvalitetskontroll för att påvisa att detaljerna är godkända. Teamleader (L) 

uttrycker dock att även att Företag X genomgår denna noggranna kvalitetskontroll 

så har den specifika kunden egna kvalitetskontroller för de produkter som 

levereras från företaget, vilket i sig betonar storleken av problemet. Detta innebär 

att kunden förväntar sig att det som levereras skall vara av sämre kvalitet än 

överenskommelsen. 

  

Teamleader (L) har själv påverkats av skrotproblemet. Hen nämner att saldot i 

systemet för en av modellerna, som har körts i två år, aldrig stämmer överens med 

verkligheten. Detta gör att hen fysiskt måste leta efter material innan planering 

kan ske av det. Även om inventering utförs är saldot felaktigt redan efter en 

vecka. Strukturen för produktionen av detaljerna innehåller många steg och det är 

mycket i flödet som ska kontrolleras. Detta innebär att om något går fel med 

produkten tar det lång tid innan Företag X får kompensation eftersom hela 

processen måste köras igen. Detta har inträffat flera gånger och Teamleader (L) 

nämner att denna typ av panik körning kostar mycket pengar för företaget. 

Detaljer som tar två månader i ett normalläge att producera genom alla processer 

måste bokstavligt pressas igenom på några dagar eftersom leveranserna hotas och 

kunden kan bli stående utan material. 

  

Problemet med bilmodellerna har möjligtvis inte påverkat de som arbetar ute i 

fabrikerna, men produktionsledarna har blivit tvungna att delta i dagliga möten. 

Teamleader (L) och produktionsledarna bestämmer tillsammans vad som skall 

köras och vad som förväntas att fås ut. Här återkommer problemet med att saldot 

inte stämmer, eftersom de får springa ut på lagret och kontrollera det manuellt. 

Teamleader (L) menar att hen inte kan lita på saldot om hen utgår ifrån detta och 

det sedan inte skulle stämma, vilket det aldrig gör och detta skapar enorma 

problem. Produktion får ställa om, Teamleader (L) får planera om och 

tillverkningsavsnitten, även kallat fabrikerna, tvingas förhålla sig till problemet. 
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En del av kvalitetsbristkostnaderna uppstår enligt Teamleader (L) analys på grund 

av de racks som detaljerna lagras i. Racken är inte anpassade för detaljen, utan är 

en nödlösning som inte har korrigerats av projektet. Färdiga detaljer används som 

botten för racken. Detta innebär att en av trettio detaljer per rack måste skrotas, 

vilket i längden genererar höga kostnader. Hen anser att anledningen till varför 

detta inte har åtgärdats är för att medarbetarna har fullt upp med annat samt att 

projektet för bilmodellen är stängt. Vilket innebär att det inte finns några resurser 

avsatta för att fixa racken. En andra anledning till den ökade kostnaden är att 

lasern skär sönder material. Vid uppstart när lasern ska kalibreras förstörs en 

detalj varje gång när den körs in eftersom denna ligger på “operationsbordet” i 

detta skede.   

  

Under det senaste året har det varit en ökad andel kundreklamationer och hen 

anser att anledningen är att anställda tidigt i flödet inte är vana vid denna standard 

som krävs och att det påverkar kvaliteten på slutprodukterna. När en reklamation 

anländer från kund försöker Företag X att lokalisera anledningen till felaktigheter 

för att korrigera detta. Samarbetet med kunden har pågått över en längre tid och 

Teamleader (L) anser att de anställda som påverkas mest vet att kvalitetsbrister 

som smuts och dylikt inte får påföras detaljen under produktion. Inom processen 

för kundens artiklar ingår riktning av detaljen. Det vill säga att defekter som andra 

kunder har överseende med korrigeras för denna kund eftersom dess krav på 

kvalitet är högre, vilket medför högre kostnader. Att produkter skickas till kund 

som är felaktiga trots detta steg i processen kan därmed ifrågasättas.    

  

Teamleader (L) trycker på det generella problemet med en otillräcklig 

ansvarsfördelning. Bland annat har hen ifrågasatt varför problemet med att lasern, 

vilket skapar onödiga skrotkostnader, inte har tagits itu med. Teamleader (L) anser 

att de resurser som försvinner ur företaget på grund av skrotproblemet borde 

fångas upp av ekonomi men även produktion. Inventering sker en gång i kvartalet 

och denna differens i saldot borde starta varningsklockor. Den ansvarsfördelning 

som finns inom företaget är inte något som Teamleader (L) har direkt insyn i, men 

hen trycker på vikten av att ha ett fungerande belöningssystem som motiverar 

detta ansvarstagande. Dock anser hen att Företag X inte har ett existerande 

belöningssystem i dagsläget. Hen menar att det inte finns något som går ner på 
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gemene man i produktion och att det generellt sett inte finns något typ av belöning 

inom företaget. Att skrotkostnaden hade kunnat minskas genom en ökad 

motivation hos de anställda anser Teamleader (L) är en viktig del i argumentet för 

att implementera ett välfungerande belöningssystem.    

  

Styrningen på Företag X uppfattar Teamleader (L) som självklar. Teamleader (L) 

vet vilka krav som finns på hen och produktion, speciellt i relation till den 

specifika kunden. Gällande denna kund finns det två fokus. Det ena är att hantera 

tillverkningen av akuta produkter och det andra är att förbereda produktion för 

framtida kundordrar. Detta för att slippa det som hen benämner som “kniven mot 

strupen”-situationen som de för närvarande befinner sig i. Hen menar att det 

kortsiktiga målet är glasklart eftersom de har fyra möten om dagen. Dock är hen 

inte involverad på samma sätt gällande de långsiktiga målen och därmed har hen 

inte samma insikt, men hen påpekar att på grund av den situation som de befinner 

sig i förutsätter hen att styrningen arbetas lika mycket med även där.   

  

Vid frågan om Företag X förhåller sig till en lös eller hård styrning svarar hen 

med beskrivningen “frihet under ansvar”. Teamleader (L):s tidigare chef gav hen 

möjligheten att sköta jobbet på det sätt hen ansåg bäst under förutsättningen att 

jobbet utfördes. Teamleader (L) menar att hen visste vad som krävdes av hen och 

om det uppstod bekymmer kunde hen alltid kontakta chefen. I hens nuvarande 

position tycker hen dock att arbetsuppgifterna är mer diffusa och varken hen eller 

hens nuvarande chef har haft möjlighet att definiera vad som krävs av Teamleader 

(L), vilket hen upplever som en obekväm situation. Även om det ofta har 

anammats en lösare styrning har det vid tillfällen varit en hårdare styrning över 

produktionspersonalen, men detta har varit på grund av den leveransprecision som 

företaget strävar efter. Tuffa beslut som påverkar medarbetare måste tas för att 

driva företaget med vinst, exempelvis genom övertid eftersom produktion inte har 

lyckats producera inom den angivna tidsramen. 

  

Den nuvarande situationen på företaget är att de som arbetar i fabrikerna faktiskt 

har en visuell bild över problemet enligt Teamleader (L). Det fattas material samt 

att skrot står kvar på flera ställen eftersom ingen tar hand om det. Detta problem 

med kvalitetsbristkostnaderna har fört med sig att folk känner sig uppgivna. 

Teamleader (L) anser att de känner att det inte spelar någon roll vad de gör 
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eftersom de ändå inte kan påverka. Detta slutar med att individer arbetar utan 

motivation, vilket genererar ett “oengagemang” där ett fokus på att göra ett så bra 

jobb som möjligt inte existerar. Generellt tycker Teamleader (L) att innan den 

specifika kundens bilmodeller började produceras hade människor en välvilja 

mellan sig samt att medarbetare var hjälpsamma. Klimatet på företaget har varit 

bra. Att det kan förekomma ett traditionellt förhållningssätt gällande “vi har alltid 

gjort såhär” medger hen, men att det inte är till en nivå som särskiljer sig från 

något annat företag. Hen tycker att företaget i sig är föränderligt och de anställda 

förhåller sig till detta. Att jargongen ska ha varit bidragande till de ökande 

skrotkostnaderna tycker Teamleader (L) inte är relevant. Hen anser att samtliga 

inom företaget är medvetna om de ökade kvalitetskraven på de specifika 

detaljerna. Även om det förekommer att felaktiga beslut tas baserat på en viss typ 

av kultur genomsyrar detta beteende inte organisationen.    

  

Det hårda trycket från den specifika kunden gällande leveransprecision innebär att 

tid har kapats bort, vilket innebär att kvalitetskontrollerna har fått lida. Företag X 

“trycker” ut detaljer ur produktion som inte upprätthåller det kvalitetskrav som 

ställts och då uppstår det problem. Det ökade fokuset på den specifika kunden har 

dock medfört att andra kunder har fått lida. Eftersom kvaliteten brister och 

processer behöver börja om, innebär detta att kapacitet för tillverkning binds upp. 

Om det inte finns kapacitet att tillverka blir konsekvensen att annan produktion 

inte prioriteras, vilket skapar en negativ trend för företaget och dess relation till 

andra kunder. 

  

Att kommunikation inom företaget är viktig betonar Teamleader (L). Hen anser 

att den nuvarande nivån av kommunikation inte är optimal vilket medför 

komplikationer. Informationsflödet behöver bland annat förbättras högre upp. 

Avdelningarna pratar inte mycket mellan varandra. Projekten inkluderar och 

diskuterar exempelvis inte tillräckligt mycket med produktion. Struktur, det vill 

säga hur man ska kommunicera gällande olika saker men även vem som ska ta 

hand om vad, hade med fördel kunnat förbättras. Hen tycker att linjerna för vem 

som ska göra vad är suddiga och att det inte finns någon inom företaget som 

känner att de ska ta en helhet eller sin egen del eftersom det är någon annan som 

är där och petar.  Exempelvis har det vid flertalet tillfällen kommit varierande 

information från flera olika källor gällande samma ämne, vilket gör att det svårt 
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för mottagaren att förhålla sig till informationen. Det skapar förvirring och 

irritation. Hen menar att när det krisar som mest behövs det så rak och tydlig 

information som möjligt. Anledningen till att information kommer från flera håll 

är att samtliga försöker släcka bränder och rädda situationen så gott de kan. Hen 

menar att det inte är ordentligt uppstyrt vem som ska göra vad. Detta skapar mer 

jobb och tid läggs på sådant som kan anses onödigt, vilket genererar mer problem 

än det löser.    

       

Att skrotningsproblemet skulle vara ett ledningsproblem anser Teamleader (L) 

inte är fallet. Hen menar att om avdelningarna skrotar mycket är det avdelningen 

som har problem. VD har enligt Teamleader (L) varit tydlig med vad Företag X:s 

framtid är samt vad företaget skall sikta mot, hur det har sett ut och hur framtiden 

kommer att se ut. Teamleader (L) påpekar dock att det säkerligen finns flertalet 

individer inom företaget som inte vet vilka krav som finns på dem, eftersom det 

mesta kommuniceras muntligt. Om kraven inte dokumenteras skriftligt är det 

svårt för de som ska utföra processer att veta hur exakt de ska förhålla sig till 

kraven. Hen ger exempel där det är anställda som har fått detaljer till sig och 

sedan inte vetat vad de ska göra med dem. Oftast spärras detaljerna och när det 

“kommer till kritan” var detaljen godkänd för fortsatt produktion. Detta har 

uppstått eftersom det är flera olika individer som har delgett varierande 

information, vilket genererar förvirring hos de som ska utföra processerna. Hen 

menar att situationen har varit en slags levande process där ingenting är spikat och 

inga ändringar hanteras med dokument. Men med den nya modellen som körs in 

nu är det mer fokus på just detta. Att styrningen förtydligas och kommunikationen 

förbättras anser hen är vital för företagets överlevnad.        

  

För att komma tillrätta med det skrotproblem som existerar inom Företag X anser 

Teamleader (L) att de racks som tidigare nämnts bör åtgärdas. Även om det skulle 

visa sig att det inte är grundorsaken till problemet är det fortfarande en viktig del 

att eliminera för att synliggöra de möjliga underliggande problemen. Vidare anser 

hen som tydligt diskuterats ovan att kommunikation, informationsspridning samt 

styrning behöver förbättras på Företag X och att skrotproblemet kan förminskas 

enligt hens uppfattning om detta arbetas med.  
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8.7 Bilaga 7 
8.7.1 Produktionsledare för rikt samt laseravdelningen  

Intervju 5  

Produktionsledaren anser att den position hen innehar tillåter hen att påverka 

företaget. Hen menar att om detta inte har varit möjligt hade hen inte stannat kvar 

på företaget. Dock anser Produktionsledaren att hens röst inte alltid blir hörd. Vid 

fråga gällande Företag X:s inriktning svarar Produktionsledaren att företagets 

fokus de senaste åren har varit reservdelstillverkning. Hen anser att det är genom 

flexibilitet i presshallen och snabba ställ som företaget har varit en uppskattad 

leverantör i många år. Dock betonar hen att nu när serieproduktion har letat sig in, 

med en specifik kund i spetsen, har företaget börjat uppleva problem som inte 

annars hade uppstått. Detta menar hen kommer från att företaget har tagit sig ann 

projekt som det inte riktigt var moget för. 

  

Enligt Produktionsledaren finns det inga fungerande rutiner eller processer inom 

företaget. Ingen stannar upp och kollar, utan fokus ligger på att producera. Den 

specifika kunden har höga leveranskrav, vilket gör att samtliga processer sker för 

snabbt. Produktionsledaren betonar att hen aldrig har varit med om denna typ av 

situation någonsin på Företag X. De skrotkostnader som har uppstått anser hen 

uppkommer bland annat på grund av de verktyg som används. Hen menar att de 

som tillverkar verktygen inte gör det under optimala förhållanden och det är 

mycket som kommer till rikt och laseravdelningen som får skrotas. Enligt 

Produktionsledaren var det ingen som var medveten om alla de problem som 

skulle uppstå på grund av de bilmodeller från den specifika kunden som 

accepterades. Hen menar att när den första modellen togs var Företag X inte 

moget för detta, företaget hade aldrig gjort något liknande förut. Att det uppstår 

fel och brister de första gångerna som detaljen körs är inte ovanligt, utan anses 

vara en lärande process. Men det är när en modell börjar kräva mer och mer 

resurser som man bör förstå att något är fel.  

  

Den specifika kunden ställer höga krav på kvalitet, vilket innebär att ribban är hög 

för Företag X att leverera till denna specifika kund. Dock anser 

Produktionsledaren att det uppstår fel under processen som inte går att lösas till 

100%, vilket innebär att slutprodukterna fortfarande har ett fåtal defekter. Kunden 

accepterar inte denna typ av fel och det medför att detaljerna skrotas. Företag X 
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får ingen ersättning för det som skrotas Företag X får betalt av kund för 

skrotkostnader under en viss tid men denna har passerat. Snart är job one över och 

det innebär full produktion hos kund, men Företag X har fortfarande problem med 

detaljer som inte är fixade. Vidare menar Produktionsledaren att om det finns 

leveranskrav på 90 bilar i veckan så finns det inte utrymme för att göra 

förbättringar av produkten. Processer som skapar problem är bland annat 

härdnings momentet i måleriet där detaljerna passerar genom en ugn som gör att 

färgen fastnar efter ED-lackeringen. Detaljerna passerar genom flera processer för 

att på grund av värmen i ugnen bli skrotad i måleriet. Anledningen är att detaljen 

rör på sig och när måleriet sedan mäter produkten så måste de skrota den.  

 

Angående hygienproblem i presshallen anser Produktionsledaren att de tidigare 

eller de äldre bilmodellerna hade instruktioner, vilket gjorde att dessa problem var 

mindre eftersom instruktionerna var tydliga men detta existerar inte för de senare 

modellerna. Enligt Produktionsledaren är det ofta efter flänsning som det blir 

synligt att produkten inte uppfyller kvalitetskraven. En för låg flänskant, det vill 

säga utanför toleransnivån skapar problem eftersom materialet till detaljen inte 

räcker till. Ibland går det att svetsa detaljen i en sådan här situation men när det 

inte är möjligt skrotas produkten. Lösning på problemet anser hen är att investera i 

ett klippverktyg i presshallen. Om detta hade funnits hade momentet med 

laserskärning inte funnits mer än för mindre detaljer såsom hålutskärning och 

dylikt. Att manövrera lasern är ett svårt jobb och eftersom Företag X är nya inom 

detta område är det desto svårare. Det finns ingen på företaget som har speciellt 

bra kunskaper inom området. Även om inställningar kan ändras har det funnits 

tillfällen där en millimeter har justerats men utfallet på detaljen har varit mer än 

det dubbla. Avsaknad av instruktioner och mätinstrument gör inte problemet 

mindre.  

 

En av processerna i rikt-och laser är visuella kontroller mot föregående utfall för 

att därigenom göra en uppskattning om hur mycket som ska korrigeras. Vilket 

synliggör hur svårt det är att dels säkerställa kvaliteten men också att korrigera en 

produkt så att utfallet blir som det ska. Detta innebär att de gör flera uppsättningar 

där de långsamt kryper mot det nominella värdet. 

  



  
 

XXVII 

Enligt Produktionsledaren är rikten en “slasktratt” där alla problem som skapats 

längst vägen genom de olika processerna skall åtgärdas. Hen menar att det finns 

en mentalitet inom företaget som gör att om en defekt upptäcks läggs inte energi 

på att åtgärda detta så att det inte skall ske igen eftersom detaljen ändå ska riktas. 

De har inom hens avdelningar pratat om “att detaljer ska lämnas över till nästa 

steg i ledet med stolthet”, men hen menar att på grund av tidspress har denna 

aspekt fått mindre utrymme och istället stressas detaljerna igenom processerna. 

Eftersom det inte finns någon allmän förståelse för exakt vilken kvalitetsnivå som 

kunden kräver anstränger de anställda sig enormt. De vet inte vart “ribban ligger”. 

Produktionsledaren betonar dock att kunden har lovat att de ska bli tydligare 

gällande kraven. För tillfället försöker de få Företag X att höja kvaliteten. Hen 

menar att även om ribban är på en viss nivå kan exempelvis inte riktavdelningen 

nå upp till den, vilket i slutändan innebär att detaljen skrotas.    

  

Enligt Produktionsledaren skall de fel som uppstår upptäckas direkt för att uppnå 

ett effektivt flöde men hen anser inte att detta görs. Anledningen är enligt 

Produktionsledaren dels på grund av att anställda inte har den nivå av kompetens 

som krävs för att upptäcka defekterna, men även för att det är en hög press på 

individerna. Att folk inte bryr sig tror hen inte, men att de snarare antar att 

defekterna kommer att fångas upp. 

  

Vid frågan om hur skrotproblemet har påverkat Produktionsledaren svarar hen att 

rikt samt laser har växt mycket, men att funktionerna runt omkring inte har följt 

med i denna tillväxt. Hen menar att avdelningarna inte har något bra teknik-eller 

kvalitetsstöd eftersom avdelningarna är relativt nya. Om problem uppstår kan de 

ringa kvalitet, men de har inte haft fungerande teknik där det bland annat arbetas 

med förbättringar och veckomöten. De tekniker som finns på företaget är fullt 

belagda med sammansättning och press och enligt Produktionsledaren har de inte 

riktigt den kompetens som krävs för lasern. Dock säger hen att Företag X har sökt 

personal för denna typ av tjänst, vilken Produktionsledaren ”hoppas” blir tillsatt 

inom kort.   

  

Att kvalitetsavdelningen har varit stark betonar Produktionsledaren, men hen 

anser att detta inte längre är fallet. Det har varit flertalet byten av VD, 
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produktionsledare, kvalitetschefer, kvalitetsanställda och tekniker samt att det är 

flertalet anställda, vilka har hög kompetens inom sin avdelning, som har flyttats 

till andra avdelningar. Vilket gör att viktig kompetens som faktiskt krävs 

försvinner från ursprungsavdelningen. Det finns kompetens och erfarenhet som 

inte går att läsa in. Flera nyckelpersoner har flyttats från en avdelning till en 

annan, vilket har skapat problem inom de olika avdelningarna. När funktionerna 

runt omkring inte finns skapas nyckelpersoner som är viktiga för avdelningen. 

Produktionsledaren menar att om dessa nyckelpersoner flyttas kommer företaget 

att göra ett sämre jobb. Vidare menar hen att har företag inte anställda som de litar 

på i produktionen eller de andra avdelningarna, kommer det att bli problem. 

  

På frågan om vad hens del i skrotproblemet är svarar hen att alla har en del i det 

och att hen förstår att även hen har tagit fel beslut ibland, men Produktionsledaren 

anser att hen troligtvis gör mer än de flesta på Företag X för att lösa problemen. 

Produktionsledaren menar att riktavdelningen går ut på att rädda detaljer från att 

skrotas. Även om de ska förhålla sig till en kalkylerad tid på 1h lägger de 

anställda hen är chef över 2h eftersom det är bättre att försöka rikta ut defekten än 

att skrota den. De kan inte sänka nivån på det kvalitetskrav som finns från den 

specifika kunden, de måste förhålla sig till det oavsett konsekvenser. Gällande 

laseravdelningen anser Produktionsledaren att den kan vara en stor del av 

skrotproblemet. Alla är medvetna om att avdelningen har problem, men det finns 

ingen verifieringsmetod för att säkerställa kvaliteten. Anledningen till varför det 

fungerar bättre på andra avdelningar är för att dessa har funnits längre, rikt och 

laser är relativt nya avdelningar. De andra har mer inarbetade rutiner, vilket även 

måste ske för rikt och laser. Instruktioner skulle färdigställas av teknik men har 

vid denna tidpunkt fortfarande inte levererats. Produktionsledaren menar att även 

hen har ett ansvar gällande detta, men att när man har ”legat på så pass mycket 

och ingenting händer blir man oengagerad”. På frågan: Hur förändrar man 

situationen? Svarar Produktionsledaren: Genom att inte köra några jobb, men att 

hen gör det oavsett. Om hen hade valt att vägra köra igenom detaljerna hade hen 

blivit omplacerad eller utbytt. 

  

Enligt Produktionsledaren är det svårt för företaget att utföra förebyggande 

underhåll. Det har aldrig gått att säga att ”här startade problemet” utan det blev 
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ett skifte när de nya bilmodellerna accepterades, vilket innebar att mer och mer 

resurser krävdes för att uppnå den kvalitet som efterfrågades. Om det görs försök 

att i rikt och laser minimera arbete för andra led anser produktionsledaren att det 

beror på vem man pratar med. Produktionsledaren menar att om små förbättringar 

görs syns det kanske inte även om det blir bättre och då klagar folk. ”Jag står 

fortfarande och slipar”, även om det är en halv millimeter mindre än förut som 

behöver justeras. 

  

Produktionsledaren påpekar att problemet med skrot uppkommer redan i 

planeringsfasen. Även om detaljen ser bra ut vid planering kan den komma att dra 

med sig kostnader på grund av den design som valts. Verktygen till detaljerna är i 

hyfsat skick, men det finns de detaljer som inte går att pressas felfritt.  

  

Vid frågan om kvaliteten på råmaterialet kan vara en orsak förklarar 

Produktionsledaren att vid inköp av ämnen till den specifika kunden valdes först 

ämnen som laserskars av ett annat företag. Vid laserskärning får materialet ett 

”skägg” som måste filas bort. Detta stoff fastnar på ämnet, vilket inte kan tvättas 

bort. Hen menar att medarbetare mådde psykiskt dåligt på grund av detta, 

eftersom de visste att när de exempelvis skulle köra dörrar så skulle detaljen bli 

full med noppor (kvalitets defekter) oavsett vad de gjorde. Dock köper Företag X 

inte in detta material längre utan produktion använder nya ämnen som ska 

fungera, men Produktionsledaren trycker på att om klippverktyg skulle nyttjas 

istället för att specialbeställa laserskurna ämnen hade företaget undvikit besvär 

samt kunnat köpa billigare råmaterial. Hen talar även om hur byten mellan olika 

leverantörer har påverkat skrotkostnaden, eftersom varje leverantör har olika 

kvaliteter på sitt råmaterial. När ämnena körs genom processen är alla maskiner 

inställda för ett material, men när detta material inte är densamma som förut 

kommer det att påverka. Ändras förutsättningarna för ämnet kommer plåten att 

sträckas annorlunda, vilket kommer att orsaka en formskillnad som sedan 

laserskärs. Formen kommer att ändra sig och det kommer att innebära att 

mätningen hamnar utanför det nominella värdet och därmed skrotas detaljen.    

  

Gällande kundreklamationer menar Produktionsledaren att det som sedan bör ske 

när detaljen har reklamerat är att hen samt Kvalitetsansvarig diskuterar vad som 
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kan ha orsakat reklamationen. Produktionsledaren anser dock att hen inte har tid 

eller energi för att göra detta. Mycket har blivit ståendes och det är ingen som 

orkar ta tag i det. 

  

Produktionsledaren belyser även den avsaknad som finns gällande 

ansvarsfördelning. Det finns inte tydliga gränser om vem som ansvarar över vad. 

Hen menar att företaget behöver reda ut vad som produktion kräver av 

kringfunktionerna, men att det inte är någon som orkar ta tag i det. Exempelvis 

påpekar hen att kvalitetsavdelningen har många nyanställda men även en ny chef 

och hen anser att det är där som problemet grundas. Vem som ska göra vad och att 

dela på ansvar vet ingen hur de ska förhålla sig till. Produktionsledaren menar att 

det bör vara en kvalitetsanställd per produktionsavdelning/avsnitt, för de som 

arbetat på denna avdelning ska veta vem de ska vända sig till. Ytterligare fördel 

skapas genom att de tillbringar tid på avdelningen, vilket gör det att de utvecklar 

expertis inom området. Om det blir fel på en avdelning men som inte upptäcks 

förens detaljen har anlänt till nästa avdelning kan avdelningarnas 

kvalitetsingenjörer diskutera problemet för att sedan kontakta vidare avdelningar 

som behövs för att åtgärda problemet. Detta arbete ser till att problemet inte sker 

om och om igen. Tyvärr fungerar denna kommunikation inte i nuläget. 

  

På frågan om Produktionsledaren känner att hen fullt ut vet vad som förväntas av 

hen svarar hen ja, dock är det begränsat med feedback om hur hen exakt ligger till. 

Gör Produktionsledaren vad som förväntas av hen? Enligt Produktionsledaren är 

det mer eller mindre allmänt missnöje på samtliga nivåer, alla vet att det finns ett 

problem och det är tufft att känna att ingenting riktigt fungerar. Samtidigt är det 

upp till produktionsledarna att motivera personalen att göra ett bra jobb. I 

dagsläget anser hen att hen inte har tid med detta, men att hen om möjlighet fanns 

hade haft de rätta verktygen för att göra det. Produktionsledaren betonar dock en 

efterfråga av kvalitets-och teknikstöd. I dagsläget får operatörerna inte det stöd 

som krävs från dessa avdelningar.  

 

Produktionsledaren tar även upp att det har utförts en personalundersökning, men 

den har hen inte sett sedan data samlades in. Hen anser att det är av vikt för hen, 

men även Företag X, att hen får ta del av materialet eftersom hen vill kunna 
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förbättra sig. Enligt Produktionsledaren är det viktigt att detta tas på allvar, 

speciellt i den situation som Företag X befinner sig i. 

  

En annan viktig aspekt gällande motivationen är den situation som 

Produktionsledaren beskriver att pressavdelningen befinner sig i. Hen anser att det 

krävs motivation och disciplin vid pressning samt att det blir psykiskt påfrestande 

att avsyna materialet. Hen ger exempel på att när den som anställd upptäcker ett 

fel på grund av hygienproblem och stoppar produktion enligt rutin för att 

korrigera kan bli tvungen att utföra denna process flera gånger eftersom “smutsen 

bara vispades runt”. Detta gör enligt Produktionsledaren att de som arbetar inom 

press väljer att skicka detaljen vidare eftersom den ändå måste riktas. 

  

Inom kvalitetsavdelningen finns det enligt Produktionsledaren en kompetens som 

inte nyttjas på rätt sätt. Det är duktiga individer, men de arbetar inte som en grupp 

och tar inte ansvaret som hen anser att de bör göra. Detta är en ledningsfråga 

enligt Produktionsledaren, att det inte är någon som ställer tillräckliga krav på 

dem. Ställer man inga krav kommer ingenting att ske och detta är inte 

individernas fel. Hen menar att om man säger ”gör detta, jag kollar upp det om x 

dagar” kommer individen att utföra uppgiften, men finns möjligheten att slippa 

undan så kommer den möjligheten att tas. Detta drar med sig konsekvenser. 

Varför ska man anstränga sig när ingen annan gör det? Detta betonar vikten av en 

bra styrning. Produktionsledaren anser att styrningen på Företag X behöver 

förbättras i samtliga led. Exempelvis är det ingen som har gått ut i företaget och 

pratat om att fokus ligger mer på serieproduktion utan det är snarare betoning på 

att företaget växer. Kommunikationen och informationsspridningen är något som 

behöver förbättras för hens avdelningar. Produktionsledaren menar att 

kommunikation och information fungerar produktionsledarna emellan eftersom de 

träffas flera gånger om dagen, men att det inte fungerar lika smidigt vid 

kommunikation med kvalitets- och teknikavdelningen. Om hen har synpunkter 

måste hen skicka det vidare till kvalitetsansvarig eller tekniker. Ibland händer det 

ingenting och hen har inte energi att följa upp det.    

  

Den nuvarande situationen på Företag X grundas mycket i den specifika kunden 

och dess krav på företaget. Företag X har gått från att vara en av kundens bästa 
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leverantörer till en av de sämre och Företag X har fortfarande problem med 

detaljer som de inte klarar av att lösa. Problemen tar upp all tid och energi som 

företaget hade kunnat lägga på andra kunder, vilket innebär att de andra kunderna 

har börjat tappa förtroende för Företag X. Vidare menar hen att utbildningsnivån i 

produktion inte är tillräcklig och att det finns två vägar att gå. Antingen rekryteras 

människor med rätt utbildning, eller så krävs en intern utbildning för nuvarande 

personal. Det är överlag flertalet slarvfel som görs eftersom medarbetarna inte vet 

hur de ska göra. Det är till exempel ingen på laser som har en gedigen utbildning, 

de har fått lära sig på avdelningen och lär de sig fel från början så gör de 

kontinuerligt fel. Vidare berättar Produktionsledaren att i bland annat 

sammansättningen kan personalen inte det underhåll som krävs för utrustningen. 

När det uppstår ett fel kontaktar de underhållsavdelningen som får lösa situationen 

åt dem. Underhåll gör sådant som operatörerna borde klara av. Vidare menar 

Produktionsledaren att på laseravdelningen finns inte kompetens att lösa vanliga 

problem. Underhållsavdelningen kan inte heller lösa problemen eftersom de inte 

tidigare arbetat med denna typ av utrustning. Hen anser att personalen borde 

utbildas i detta eller att det åtminstone tas fram instruktioner om de vanligaste 

felen. Enligt Produktionsledaren hade det varit bra med spetskunskap inom varje 

avdelning.  

  

Produktionsledaren anser inte att det är ett ledningsproblem gällande skroten, hen 

trycker på att det är kvalitet och teknik som påverkar. Alla stödfunktioner till 

produktion ska fungera, om de inte kan få hjälp från resterande så att de kan 

fokusera på sitt så måste de börja grena på sig och då sjunker kvaliteten på 

produktionen.  

  

Vid frågan gällande förbättringsåtgärder har Produktionsledaren flertalet idéer. 

Hen tycker bland annat att kvalitetskontrollen inte ska vara efter rikt, utan före. 

Om all kontroll på varje detalj i sammansättningen skedde som den skulle, hade 

hen inte fått detaljer med defekter i samma mängd till sin avdelning. Om bra 

detaljer kommer till rikt behöver de inte lägga extra tid på att fixa dem. Vidare 

trycker hen på att inköp inte ska beställa från olika leverantörer. Det bör enligt 

hens uppfattningen inte vara en så pass stor differens i pris, men kvaliteten av 

ämnena har stor effekt på slutprodukten och är en del i att skrotkostnader uppstår. 
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Produktionsledaren anser också att det är viktigt att på pressavdelningen där hen 

jobbat tidigare att rotera. Detta skapar lärande och gör att det inte skapas 

nyckelpersoner. Det är lätt att missa defekter om man inte vet hur det ska se ut. 

Problemet kommer även ur brist på bland annat ansvarsområden och styrning. 

Styrningen måste komma uppifrån. Hen efterfrågar en rak linje genom företaget 

där alla är överens. Alla avsnitt måste kämpa mot samma mål. 
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8.8 Bilaga 8 
8.8.1 Försäljningschef    

Intervju 6  

Enligt Försäljningschefen kan skrotkostnaden hänföras till en viss kund och två 

specifika bilmodeller, dock anser hen att det inte borde vara på det sättet eftersom 

de har producerat till denna kund tidigare med ett bättre resultat. Hen menar att 

produkterna har höga krav och är svårt utformad, vilket inte gör det enkelt för 

Företag X att producera. Kunden vill “sträcka bågen”, de vill förse sina kunder 

med högre kvalitet än någon annan med en radikal design och konstruktion. 

Produkterna kräver att Företag X har kontroll på situationen, vilket reflekteras i 

den betalning företaget erhåller för produkterna. När hantering sker av detaljer 

som är dyra menar hen att det krävs en struktur, rutiner och att processer följs för 

att inte begå misstag och konstant producera förväntad nivå. Hen menar dock att 

kvalitetskraven inte borde vara en överraskning utan det är företagets tolkning och 

hur de arbetar mot detta som driver upp kostnaden.  

 

Gällande frågan om hen anser att beslutet att producera de två senaste modellerna 

inte var rätt menar hen att det var rätt, men att de artiklarna som Företag X hade 

tidigare inte kräver samma mängd “ansträngning” från företagets sida. Företag X 

tog över produktionen i en fas som var mycket längre fram, en fas där problem 

som de hanterar idag var avklarade. Detta förfarande liknar den process som när 

Företag X tar över för eftermarknad vilket gör att dessa produkterna inte genererar 

något problem. Artiklarna är redan utvecklade och det enda som återstår är att 

integrera detaljerna i Företag X:s processer och uppnå en kvalitetsnivå som 

kommunicerats. Det är ingen utveckling eller förändring varken i artiklarna eller 

pressverktygen som det är för de senare två modellerna. Företag X var för dessa 

med väldigt tidigt i utvecklingen, redan i designfasen. När de gör ändringar får 

företaget input. Exempelvis om de ändrar en viss detalj på artikeln kan Företag X 

påpeka effekterna av detta och hur kostnaden påverkas. Företag X kan därför 

påverka produktionen tekniskt sett och designmässigt. Detta finns det inte 

möjlighet för i de andra affärerna. Där är det viktiga att förstå hur kvalitetsnivån 

ska repeteras. Att det skrotas mycket räknas det med under utvecklingsperioden, 

men Företag X överstiger den “normala” mängden eftersom företaget inte har 

arbetat tillräckligt strukturerat och förstått komplexiteten i artiklarna.  
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I vissa processer på Företag X menar hen att det behövs mer “attention for detail”, 

det vill säga en större uppmärksamhet för detaljer. Eftersom detta skapar defekter 

längre fram som gör att detaljen behöver skrotas. Hen menar att det krävs mer 

ansträngning innan Företag X kan säga att de uppnår repeterbarhet och liknande 

nyckelord som krävs för att säkerställa att “man vet vad man gör” och garantera 

kvalitetsutfallet. Kundens artiklar kräver mer manuell hantering vilket ställer krav 

på operatörerna att vara noggranna och hantera detaljerna varsamt samt 

kontrollera detaljerna kontinuerligt. Om dessa processer hade varit automatiserade 

hade repeterbarheten varit mer exakt, vilket även hade säkerställt att hanteringen 

varit “mjukare”.  

 

Förhandling med kund sker hela tiden med anledning av att kontraktet som 

ursprungligen sattes upp är med utgångspunkt i ett optimalt läge, vilket det inte är 

för tillfället på Företag X. Om företaget inte levererar enligt specifikation men 

kunden av olika anledningar blir tvungen att köpa artiklarna skapas en ny 

förhandling. Kunden måste avväga om de skall godkänna en artikel som inte når 

upp till specifikationen, det vill säga kvalitetskraven, eller om de kan vänta med 

den tidsram som de följer. Ursprungligt upplägg är relativt enkelt men situationer 

som gör att förväntad nivå inte uppnås skapar problem. Hen menar att kontraktet 

och förväntningar inte har förändrats eller är annorlunda mot vad de från början 

kom överens om utan att det är kunden som har blivit hårdare i sitt godkännande. 

Vilket hen anser är rätt eftersom Företag X inte når upp till vad som förväntas. 

Skrotandelen är därför inte kundens fel, hen menar att det är en intern fråga, hur 

Företag X arbetar, vem som tar ansvar och driver kvalitetsdiskussionerna med 

kund. Kvalitetsdiskussioner är en subjektiv fråga och kunden har en hög 

kvalitetsnivå, vilket gör att det finns viss tveksamhet gällande vad som är okej 

eller inte. Kunden förväntar sig “on-time-delivery”, rätt kvalitet och rätt kvantitet 

vilket inte är något konstigt. På frågan om kunden inte varit tillräckligt tydlig med 

kvalitetsnivån anser hen att de är och har varit tillräckligt tydliga.  

 

På frågan om Företag X var mogna för dessa modeller är svaret nej. Dock har 

Företag X blivit bättre och lärt sig vissa delar sedan den första modellen startade, 

bland annat att inte skynda i uppstartsfasen och skapa förutsättningar för alla led 

att prestera önskad nivå genom exempelvis säkerställa verktygens kvalitet innan 
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dess att de anlände till Företag X:s anläggning. Situationen på företaget idag var 

inte helt oförväntad från ledningens sida, men hen menar att det behövs mer 

kompetens och ansvarsskyldighet i organisationen. Vidare diskuteras att där det 

brister mest är på teknik- och kvalitetsavdelningen. Avdelningarna har försök 

förstärkas men om liknande projekt inkommer i framtiden skall en genomgång av 

kompetens göras mer noggrant, speciellt riktat på de som ska vara delaktiga i 

projektet, vilket är personal även från andra avdelningar än de precis nämnda. 

Produktionspersonal ingår i projektet men oberoende detta körs projekt vid sidan 

av produktion och det är inte optimalt. Gällande om kompetensen finns på 

företaget menar hen att den inte gör det, inte tillräckligt, vilket alla är medvetna 

om. Kompetens och mängden personer med den kompetens som behövs finns inte 

heller tillgängliga på “marknaden” vilket är ännu en utmaning. Kompetens vill 

hyras in men eftersom den inte finns tillgänglig är det inget som kan åtgärdas för 

alla poster det krävs ett “kompetenslyft”. 

 

Relationen med kunden har påverkats och hen menar att de förstår att alla ibland 

“glider av banan” men de förväntar sig en tydlig plan över vad som ska göras för 

att komma tillbaka igen som Företag X inte har levererat eftersom det dels inte är 

enkelt att svara på men också att Företag X inte arbetar på detta sätt i dagsläget 

med kommunikation och informationsspridning. Serieproduktionsvärlden driver 

på leverantören för att hela tiden få ut högsta möjliga kvalitet, kundens märke är 

kvalitet vilket gör att det finns en standardprocess i att driva och för leverantören 

att bevisa med skriftlig information vilka åtgärder som har vidtagits för nå upp till 

kunden önskan.  

 

Företag X borde arbeta mer systematiskt för att få bort kostnader. Med 

uppföljning, ägare av ansvar, hålla sig till tidsramar och så vidare. Det finns inte 

denna typ av kultur på företaget idag, vilket kostar pengar för Företag X i form av 

skrot. 

 

På frågan om företaget var mogna för modellerna, om styrning, kommunikation 

och annat var tillräcklig innan dess att produktionen drog igång är svaret nej. Allt 

hade behövt förtydligas och göras bättre. Dock har detta präglat företaget och hen 

trycker på att det viktiga är att alla har lärt sig något från det som inträffat. 
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Effektivitet, rätt person på rätt plats med rätt sak är viktigt, det skapar en harmoni 

som inte finns på Företag X. Personalomsättning och medarbetare som hyrts in är 

inte lätt att koordinera speciellt inte när tiden gör att personalen måste stressa sig 

genom dagarna. Vidare menar hen att ansvarsskyldigheten på Företag X inte är 

tillräckligt definierad vilket skapar en känsla av att personal ibland inte tar saker 

på det stora allvar som de borde. Organisationen behöver åtgärda detta för att 

klara liknande projekt och för att överleva på lång sikt. Hen menar även att 

problemet delvis ligger i vilken typ av personal som rekryteras eftersom 

kompetens inte alltid finns där den behövs. Det är specifik erfarenhet som behövs. 

Problemet är komplex och det handlar om människor. Vid nedbrytning kan det 

skrivas en hel bok om vad som ska och inte ska göras. Ledningen har tagit beslut 

om att Företag X klarar denna typen av jobb. Alla aspekter har tagits i beaktning 

genom processerna för affärer och offert bearbetning och beslut togs att Företag X 

klarar detta.  

 

Andra effekter som skroten ger är att det tar upp kapacitet vilket i sin tur påverkar 

andra kunder. Slutligen menar Försäljningschefen att kommunikationen behöver 

förbättras, det jobbas inte tillräckligt konkret med problemen, de dokumenteras 

inte tillräckligt och har ingen som är ansvarig och så vidare. När kommunikation 

sker muntligt och sedan inte följs upp faller det mellan stolarna. Främsta 

kommunikations problemet är mellan avdelningarna teknik, kvalitet och 

produktion. Hen menar vidare på att problem inte skapas för 

produktionspersonalen gällande kvalitetsskillnad kunder emellan om rutiner följs. 

Om inarbetning sker och rutiner följs så löser det sig. Ansvarsskyldighet och 

medarbetare som kan ta beslut och gör det är på plats, dokumenterar och löser 

saker direkt gör att Företag X hade kommit långt. Arbetsinstruktioner finns 

tillgängliga och det som behöver förändras gällande detta är arbetssättet. Det 

behöver utvecklas så att arbetsinstruktioner faktiskt används och så behöver även 

rutinerna uppdateras. De som bör åtgärda detta är produktion och 

kvalitetsavdelningen, men påtryckning bör komma uppifrån. 

Serieproduktionskultur krävs, det vill säga ett annat tänk och en annan typ av 

reaktionsförmåga.  
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8.9 Bilaga 9 
8.9.1 Produktionsledare i presshallen     

Intervju 7 

På frågan om Produktionsledaren anser att hen kan påverka Företag X i sin 

position är svaret: både och. Hen menar att ibland måste andra måste lyssna på 

hen men också att Företag X gärna vill göra sken av att de lyssnar men att så inte 

är fallet. “Min röst blir hörd men det är inte alltid som man litar på den”. Hen 

anser också att företaget inte utgår ifrån att allt kretsar kring produktion. “Alla 

förstår inte nyttan av att vi har produktionspersonal” Hen anser att allt som inte är 

produktion är sidofunktioner, hen anser även sig själv vara en sidofunktion som 

finns för att produktionen skall fungera. Produktion är det viktigaste företaget har, 

utan produktion behövs ingen annan funktion.  

 

Produktionsledaren påpekar även inledningsvis att hens arbete inte kan utföras på 

ett optimalt sätt på grund av den hektiska situation företaget befinner sig i med 

höga skrotkostnader och som ett resultat av detta ett stort släp i produktion. Detta 

innebär att produktion inte har producerat tillräckligt mycket och nu ”ligger 

efter”. Vidare påpekar Produktionsledaren att hen och andra medarbetare inte 

känner att det kan lite på det lagersaldo som finns i affärssystemet, vilket 

genererar mer jobb i form av att leta efter material och rack för att sedan möjligen 

inte hitta det eller hittat något som inte finns i saldo. Problemet med racken slutar 

inte där, hen menar att det ofta inte finns tillräckligt med rack. Anledningen är att 

det ofta spärras hela rack med detaljer som inte någon tar tag i att utreda. Det som 

skall göras med ett spärrat rack är att kvalitetspersonal ska besluta om detaljerna 

kan levereras eller måste skrotas. En annan sak som tar mycket av hens tid är att 

gå på flera olika möten gällande den specifika kunden, eftersom det är främst till 

denna som leveranserna är svåra att klara av. Dessa möten tar upp flera timmar av 

dagen och finns för att ha en konstant uppdatering av hur produktion ligger till. 

Produktionsledaren uttrycker ett missnöje kring mängden möten och vad som 

generas av dem. Hen påpekar att hen kan ”ha med sig ett problem” som inte ligger 

på hen att lösa men att ingen ändå tar sig an det, vilket gör att hen antingen får 

prova igen på ett annat möte alternativt lösa det själv på bästa sätt. Hen anser att 

”Företag X möter ihjäl sig i dagsläget utan att det ger någon effekt”. Anledningen 

till att detta sker är att alla har mycket på sitt bord som kanske inte är deras 

uppgift att lösa och därför känner sig stressade och fullbelagda. För att synliggöra 
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den svårighet som den specifika kunden skapar för Produktionsledaren uttrycker 

hen sig genom att säga ”den planen jag lägger klockan åtta kan vara 

sönderslagen halv nio”. Situationsanpassade lösningar är något som vidtas 

kontinuerligt och även om Produktionsledaren uttrycker sitt missnöje av vissa 

beslut genom att påpeka vilken effekt det får på effektiviteten i presshallen måste 

beslutet ändå genomföras eftersom leveranserna inte får riskeras att missas. 

  

Vid diskussion gällande förebyggande underhåll berättar Produktionsledaren att 

detta görs på samtliga pressverktyg med olika frekvens och omfattning beroende 

på hur ofta de används och så vidare. Inom avdelningen för press ligger 

verktygsunderhållsavdelningen, vilka enbart arbetar med detta. Denna avdelning 

behöver utvidgas men eftersom personal till avdelningen är svår att hitta, då det 

krävs spetskompetens, är Företag X i en utsatt position speciellt om någon av de 

som arbetar där bestämmer sig för att sluta. De som arbetar i den ”vanliga” 

produktionen skulle kunna lära sig arbetet men eftersom det är en utsatt situation 

även där och all kompetens och utbildad personal behövs på det område de redan 

har erfarenhet inom är inte detta ett alternativ. Produktionsledaren nämner även att 

en “presshall av denna kalibern inte är lätt att jobba i, det krävs mycket kunskap”. 

“Presshallen kräver mer kompetens än man kan tro”.  

 

Andra typer av underhåll förekommer också, både av operatörerna och 

underhållsavdelningen. Dock borde operatörerna få möjlighet att lära sig mer om 

detta eftersom de inte kan vissa moment som de borde och skulle kunna om 

utrymme fanns att lära sig. 

  

Företag X arbetar idag med att ”släcka bränder”. Det arbetas inte mot framtiden 

utan enbart för att klara situationen som den är just nu. Detta blir även tydligt när 

Produktionsledaren påpekar att Företag X förlitar sig på ett antal personer och om 

de skulle vilja byta avdelning eller avancera kan svaret bli att de är för duktiga på 

det de gör i dagsläget, vilket gör att “ingen kan fylla deras skor”. Vidare trycker 

hen på att det inte arbetas något med vård av personal. Det är enbart fokus på att 

producera detaljer, det finns ingen som stannar upp och kollar hur andra mår eller 

pushar varandra att utvecklas och ta ansvar.  
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Det som genomsyrar de beslut som tas idag är att de förhastas eftersom åtgärder 

skulle vidtagits en tid tillbaka, “bara få det ur världen”, vilket är ett resultat av 

påtryckning i från ledning, styrelse och andra chefer. 

 

Gällande feedback anser Produktionsledaren att detta inte finns tillräckligt av, 

vilket hen kan tänka skapar en sämre motivation att göra ett bra jobb. Dock 

trycker hen på att Företag X är bra på att fastanställa de individer som har 

presterat enligt önskemål, vilket är en betydande motivationsfaktor.  

 

Ansvar är dock något som varierat en del. Hen menar att ibland får hen ta mycket 

ansvar och ibland inget alls eftersom någon vill göra det på sitt eller “Företag X 

sättet”, vilket inte alltid är det bästa alternativet. “Man vill ibland både ha kakan 

och äta den”. Exempel ges att vid uppsägning är det hens uppgift att meddela 

vederbörande beskedet men vid meddelande om fast anställning är det HR-

avdelningen som gör detta. Produktionsledaren ansåg att “båda delarna” var något 

som hen borde utföra, eftersom det låg inom hens ansvar att godkänna 

anställningen och detta accepterades av HR.  

 

Företag X:s fokus är i grunden ett eftermarknadsföretag men som går mer och mer 

mot att tillverka serieproduktionsdetaljer enligt Produktionsledaren. 

Kommunikation gällande detta och denna förändring är svag. Hen menar att det 

finns flera på företagets olika nivåer i hierarkin som inte vet att denna ändring är 

gjord. Vidare menar hen att de anställda även har lite skygglappar där de inte 

riktigt vill se förändring och utvecklingen som har skett. Produktionsledaren anser 

även att detta genererar att felaktiga beslut tas eftersom vederbörande inte vet 

konsekvensen av det. Eftermarknadsproduktion är mer “laid back” medan samma 

situation för en serieproduktionsdetalj kan innebära katastrof. Kommunikation 

hade kunnat förbättras genom att ledning eller chefer och annan personal med 

kunskap om Företag X och dess framtidsplaner vistades mer i produktion. På detta 

sätt hade det skapats mer förståelse och getts utrymme för frågor eller diskussion i 

den dagliga verksamheten. Hen trycker på vikten av att synas och att sudda ut 

gränser mellan olika nivåer men att det ändå måste finnas en nyans, vilken 

synliggör vem det är som tar beslut men att denna inte bör vara speciellt 
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utstickande eftersom detta kan ge motsatt effekt och skapa en “känsla av vi och 

dem”.  

 

Informationsspridning är något som Företag X behöver förbättra. Om positiva 

resultat exempelvis hade nått ut i produktion hade detta skapat en “boost” av deras 

energi.  

 

Produktionsledaren anser att företaget borde kunna motivera de anställda genom 

annat än bonus. Hen menar att företaget inte är speciellt stort och att andra 

motivationsfaktorer såsom utbildning och dylikt bör räcka som incitament till att 

göra ett bättre arbete. Ge medarbetare möjlighet att utvecklas, vara delaktig och 

att se alla är viktigt anser hen. Lönen är i vissa fall tillräckligt hög för att skapa 

incitament och i dessa fall krävs inte en bonus för att generera ett högre eller 

bättre utfall men det finns även fall där en bonus hade gjort stor skillnad. Vidare 

anser Produktionsledaren att bland annat presshallen har mål som är ouppnåeliga 

eftersom beräkning av kapaciteten är felaktig när Företag X har den artikelflora de 

har idag, vilket genererar “konstant röda siffror”. Detta skapa en dålig motivation 

att försöka göra ett bra jobb, för oberoende prestation kommer det nästa aldrig bli 

“gröna siffror”. När hen påpekar detta anser hen att det är som att “stånga sig 

blodig”, förändring sker inte vilket gör att hens åtgärd blivit att öka produktionen 

till att även producera på helgerna.  

 

De fel som uppstår i presshallen anser Produktionsledaren främst kommer ifrån 

utrustningen, det vill säga pressarna och verktygen. Det händer även att materialet 

är av en sämre kvalitet, vilket påverkar utfallet. Hur länge materialet har lagrats 

påverkar också utfallet. Aluminium är en färskvara, ett sådant ämne blir mer 

poröst vilket gör att det lättare spricker vilket i sin tur gör att detaljen inte kan 

levereras. Det största problemet i presshallen är hygienproblem. Hen menar vidare 

att presshallen på Företag X möjligen inte skulle producerat denna typ av detaljer 

där kvalitetskraven är så pass höga. Smuts och damm syns inte alltid vilket gör att 

du inte har en möjlighet att åtgärda problemet innan detaljerna har börjat visa 

symptom på hygienproblem. Problemet hade kunnat minskas om det hade skett en 

varsammare hantering i anslutning till presslinjen, innebärande att det inte slipas 

eller liknande vilket skapar damm inom den area där detta enkelt sprids.  
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Den specifika kunden har höga kvalitetskrav, vilket gör att riktavdelningen har 

fått utökas. Detta har varit ett krav ifrån dem, att implementera rikt som standard i 

processen. På grund av de många potentiella felkällor som finns behöver denna 

avdelning lägga ner mer tid än Företag X får betalt för. Exempel på fel och skador 

som genereras är hygienproblem, “limdragningar” i från måleriet och 

hanteringsskador eftersom detaljerna hanteras upp och ned i rack. Limdragning 

innebär att det lim som använts i sammansättning innan falsning sprider sig på 

detaljen som en orsak av den temperatur som finns i slutet av ED-

lackeringsprocessen. Många av de fel som inte genereras av 

produktionsanläggningen påverkas av subjektiva bedömningar enligt 

Produktionsledaren. Alla medarbetare har olika erfarenhet vilket gör att olika 

beslut fattas, vilket ibland är bra men ibland inte lika bra. Personlighet och 

kompetens är också avgörande faktorer.  

 

Produktionsledaren anser också att interna utbildningar behöver genomföras. 

Kvalitetstekniker behöver lära produktion vad som är förväntning från kund. 

Vidare måste rutiner och protokoll uppdateras så att produktion kan fokusera på 

att producera och inte vara tveksamma på hur något görs eller vilken kvalitetsnivå 

de bör uppfylla genom gissningar.  

 

Produktionsledaren riktar kritik mot logistikavdelningen. Hen anser att 

avdelningen inte har expanderat i den utsträckning som resterande delar av 

företaget har, vilket gör det svårt att samarbeta eftersom det inte finns tillräckligt 

med personal. Åsikten hen har är att avdelningen behöver förändras och utvidgas.  

 

Gällande beslutsfattande anser Produktionsledaren att det i vissa fall finns en 

“rädsla för att ta vissa beslut” och att de som ska ta beslut inte förstår allvaret i att 

inte göra det. Detta genererar som tidigare nämnt att någon som inte bör ta 

beslutet får kliva in och agera. Samma sak gäller för ansvar och så vidare.  

 

Angående jargong anser Produktionsledaren att det finns “väggar” mellan 

produktionsavsnitten som ligger efter varandra. Det finns inte förståelse för de 

som producerat i avsnittet tidigare, vilken situation de har varit i och vad som 
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orsakat kvalitetsdefekterna. Alla kan göra fel men hen tror inte att någon gör det 

med vilje eller för att ställa till det för någon annan. “Ibland slinker det igenom 

något som inte borde av mänskliga faktorer, man är ibland tankspridd i 

produktion kanske”. “Tonen är ibland hård mellan medarbetare men samtidigt är 

den ibland inte alls det”. Hen har inte själv varit med om en hårdare ton på andra 

arbetsplatser men anser inte att “man bör ringa i larmklockan”. 

 

Ibland släpps detaljer vidare som inte borde, vilket hen anser har att göra med 

subjektiva bedömningar. Kommunikationen är okej på Företag X, den går alltid 

att förbättra men problemet anser hen ligger i att det ofta skickas ut dubbla 

signaler, speciellt gällande vad som är okej kvalitetsmässigt. Kommunikation 

gällande serieproduktion och dess innebörd har dock varit bristfällig, vilket har 

gjort att medarbetare idag inte har orken att engagera sig på samma sätt som de 

tidigare gjorde. Om det hade varit annan information angående detta anser 

Produktionsledaren att det dels hade tagits emot enklare men också blivit ett bättre 

genomförande. Den specifika kunden har “dragit med sig oengagemang, djupa 

suckar”, “någon sa att vi har fått denna kund för våra synder”. 

 

Gällande processerna anser Produktionsledaren att de kan förfinas men att det inte 

går att arbeta bort någon del. Produktionsledaren anser inte heller att Företag X på 

ett bra sätt sammanflätar det egna intresset med företagets. Dock finns det delar 

som är mer eller mindre bra. Företag X är en flexibel arbetsgivare, speciellt 

gällande arbetstider. Vidare anser hen att företaget lyfter medarbetare. De som gör 

ett bra arbete har möjlighet att utvecklas. Det hen menar behöver förändras är en 

tydlighet gällande vad som krävs och möjligen en hårdare styrning eller kontroll.  

 

Hen anser inte att presshallen har en jargong av “så här har vi alltid gjort”. 

Personalen är föränderlig på denna avdelning. Det hen anser är ett ytterligare 

problem är styrningen av projekt. Saker som misslyckats tidigare gällande detta 

upprepas. Det är inget bra överlapp mellan projekt och produktion vilket skapa 

situationer som kunde ha undvikits om samarbetet hade varit bättre där emellan.  
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Problem och orsaker till att skrotkostnader uppkommer är att inget “bottnas”, 

vilket gör att fler problem skapas och utvidgas. Slutligen anser hen att det inte 

finns tillräcklig kunskap om hur affärssystemet bör användas. 

 


