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Sammanfattning 
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Författare: Emily Blomgren och Helene Stenegärd 
Handledare: Erik Rosell 
 
Titel: De sju förbättringsverktygen – en fallstudie av verktygens tillämpning i 
problemlösningsprocessen. 
 
Bakgrund: Att arbeta med kvalitetsfrågor är ett måste i dagens företag för att öka 
konkurrensfördelarna och överleva på dagens marknad. Det gäller att hela tiden sträva efter 
att förbättra kvaliteten på företagets produkter vilket inkluderar en effektiv 
problemlösningsprocess. Till sin hjälp i kvalitetsarbetet behöver företag verktyg för att 
bland annat kunna åskådliggöra den data som samlas in och en uppsättning väl accepterade 
verktyg är de sju förbättringsverktygen. 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka av de sju förbättringsverktygen ISO-
certifierade företag i tillverkningsindustrin arbetar med och även beskriva hur verktygen 
används i de olika delarna av problemlösningsprocessen för att ständigt förbättra kvaliteten.  
 
Metod: Efter genomgång av teorin gällande ständiga kvalitetsförbättringar, 
problemlösningsprocessen och de sju förbättringsverktygen utformades en konceptuell 
modell över förbättringsverktygens användning i processen. För att genomföra den 
empiriska delen har intervjuer utförts med kvalitetsansvarig på respektive fallföretag där 
utgångspunkten var företagens kvalitetsmål. Analysen grundas på en jämförelse mellan 
teori och empiri och sammanfattningsvis har en analysmodell utformats för att urskilja 
vilka verktyg som används och hur de tillämpas i problemlösningsprocessen i praktiken.  
 
Slutsatser: Utifrån studien framgår att företag använder sig av flera av de sju 
förbättringsverktygen och då främst checklista, paretodiagram, histogram och trenddiagram 
vilka används för att åskådliggöra information om företagens kvalitetsarbete. De faser av 
problemlösningsprocessen som verktygen har störst betydelse är vid datainsamlig och 
identifiering av problem samt vid uppföljning då dessa faser är sammanlänkade i det 
ständiga förbättringsarbetet. Verktygen används främst som kommunikationsmedel för att 
åskådliggöra information för samtliga anställda och används även av de kvalitetsansvariga 
som beslutsunderlag i de olika faserna av problemlösningsprocessen.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Det vore intressant att i större utsträckning undersöka hur 
många företag som använder sig utav de sju förbättringsverktygen vilket med fördel kan 
göras genom en kvantitativ undersökning. Ett annat förslag på fortsatt forskning är att 
undersöka hur de anställda upplever förbättringsverktygen. Vi har även under studiens 
gång upptäckt att företagen använder sig av vissa av de sju ledningsverktygen vilket vore 
intressant att undersöka närmare.  
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1. Inledning 
  
 

et första kapitlet inleds med hur betydelsen av kvalitet har växt fram och blivit en strategisk fråga 

för dagens företag. Begreppet TQM presenteras där betydelsen av att sträva efter ständiga 

kvalitetsförbättringar, med hjälp av problemlösningsprocessen och de sju förbättringsverktygen, lyfts fram. 

Bakgrunden avslutas med en konceptuell inledningsmodell som beskriver kvalitetsarbetet och som ligger till 

grund för kommande teori- och analysmodeller. Vidare hålls en problemdiskussion som argumenterar varför 

verktygen är viktiga i kvalitetsarbetet samt hur och när de kan användas. Problemdiskussionen mynnar ut i 

en problemformulering samt uppsatsens syfte och kapitlet avslutas med figurer över uppsatsens tidsplan och 

disposition. 

 D

 

1.1 Bakgrund 

 
Japanska företagsledare började under 1970 och 80-talet betrakta kvalitetsförbättringar som 

ett långsiktigt arbete vilket ledde till stora framgångar.1 I takt med att den japanska kvaliteten 

märkbart förbättrades, för att till slut överträffa den västerländska, skapade Japan stora 

konkurrensfördelar.2 Trots Japans försprång har dagens västerländska företag lyckats minska 

klyftan till japansk kvalitet genom att fokusera på kvalitetsfrågor.3  

 

I tillverkningsindustrin avgörs företagens framgångar och motgångar av produktkvaliteten 

och kvaliteten betraktas därför som en viktig del i företagens strategi. Dagens marknad 

kännetecknas av snabba förändringar och i takt med att kundkraven ökar måste företagen 

anpassa sig och förbättra kvaliteten.4 Detta har lett till att allt fler företag idag arbetar med 

kvalitetsfrågor som en integrerad del av verksamheten.5 En vanlig benämning på arbetssättet 

är Total Quality Management, TQM, som innebär att man integrerar samtliga funktioner i 

organisationen att ständigt arbeta med att förbättra kvaliteten inom företaget.6 Företag som 

implementerat tankesättet bakom TQM har visat sig märkbart kunna öka kvaliteten på 

                                                 
1 Talha, 2004, s. 15 
2 Evans och Lindsay, 2005, s. 7f 
3 Bergman och Klefsjö, 2002, s. 17 
4 Talha, 2004, s. 15 
5 Bergman och Klefsjö, 2002, s. 33 
6 Beheshti och Lollar, 2003, s. 839 
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produkterna, förbättra relationerna mellan medarbetarna, öka marknadsandelarna och 

kundtillfredsställelsen samt förbättra effektiviteten och produktiviteten.7

 

Definitionen av TQM skiljer sig åt och det finns ingen enhetlig beskrivning av vad begreppet 

innebär. I vissa fall betraktas TQM som något nödvändigt för att skapa konkurrensfördelar 

och framgång för företaget och i andra fall betraktas TQM som en modefluga som många 

företag har misslyckats med att implementera.8  En definition av TQM är att ”man ständigt 

strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar med minimal resursåtgång 

genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och som har fokus på organisationens 

processer”.9 TQM kan även beskrivas omfatta tre grundläggande principer vilka är 

kundtillfredsställelse, medarbetarnas delaktighet och ständiga förbättringar.10 Det gäller att 

sträva efter att ständigt öka kundtillfredsställelsen och förbättra processerna inom företaget. 

Till följd av ständigt ökande krav från intressenter bör företag beakta kvalitet som ett 

ständigt arbete som aldrig får stå stilla och man bör hela tiden sätta upp nya mål att sträva 

efter.11  

 

För att kunna sträva efter ständiga kvalitetsförbättringar är det viktigt att man har en bra 

problemlösningsprocess inom företaget.12 Problemlösningsprocessen inleds med att samla 

in data och identifiera problemet. Därefter innan man kan hitta lämpliga åtgärder bör man 

analysera fram vilka de tänkbara orsakerna till problemet är och efter det identifiera 

huvudorsakerna. När lämpliga åtgärder har vidtagits är det viktigt att även följa upp 

effekterna förändringen har fått.13 Under problemlösningsprocessen finns det ett antal 

verktyg som underlättar för företagen i de olika faserna och att bestämma vilket eller vilka 

verktyg som är lämpliga i respektive fas kan vara ett svårt val.14 Verktygen kan bidra med 

både numerisk och verbal information och de verktyg som används flitigast i dagens 

företag, då främst i tillverkningsindustrin, är de sju förbättringsverktygen som ses som en 

verktygslåda för att analysera och strukturera numerisk information.15  

 

 
                                                 
7 Beheshti och Lollar, 2003, s. 847 
8 Tari och Sabater, 2003, s. 267 
9 Bergman och Klefsjö, 2002, s. 33 
10 Beheshti och Lollar, 2003, s. 839, Mar Fuentes-Fuentes, M et al, 2004, s. 426 
11 Pfeifer, 2002, s. 32f 
12 Finlow-Bates et al, 2000, s. 284 
13 Goetsch och Davis, 1997, s. 261-267 
14 Finlow-Bates et al, 2000, s. 284 
15 Klefsjö et al, 1999, s. 12f 
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De sju förbättringsverktygen som vanligtvis nämns är checklista, paretodiagram, histogram, 

sambandsdiagram, stratifiering, orsaks-verkan-diagram och styrdiagram.16

 

1.1.1 Konceptuell inledningsmodell 
 
I figur 1.1 presenteras kvalitetsarbetet som inkluderar tre principer, de tre 

förbättringsverktygen och problemlösningsprocessen vilka kan användas av företag för att 

uppnå kvalitetsförbättringar.  

 

Kvalitetsarbetet 

Principer 
 
Kundtillfredsställelse 
Ständiga förbättringar 
Medarbetarnas 
delaktighet 
 

De sju 
förbättringsverktygen 

 
 Checklista 
 Paretodiagram 
 Histogram 
 Sambandsdiagram 
 Stratifiering 
 Orsaks-verkan-

diagram 
 Styr/trenddiagram 

 

Problemlösningsprocessen 
 

 Datainsamling och 
identifiering av 
problem 

 Identifiera tänkbara 
orsaker 

 Identifiera 
huvudorsaker 

 Åtgärder 
 Uppföljning 

 
KVALITETSFÖRBÄTTRING 

Figur 1.1 Konceptuell inledningsmodell över arbetet med kvalitetsförbättringar. 
 

1.2 Problemdiskussion 

 
En av de viktigaste delarna inom kvalitetsarbetet är ständiga förbättringar. Företag som inte 

strävar efter att förbättra processerna och produkterna kommer inte klara sig på marknaden 

eftersom kundernas krav hela tiden förändras vilket innebär att företagen måste anpassa sig 

efter dessa krav.17 Även problemlösningen en viktig del i kvalitetsarbetet för att 

åstadkomma ständiga förbättringar. Till sin hjälp har företagen ett antal verktyg och en 

kombination som anses vara mycket effektiv i problemlösandet är de sju 

förbättringsverktygen.18 De sju verktygen används för att strukturera och synliggöra 

problem och stödjer företagen i hela problemlösningsprocessen.19 Förbättringsverktygen 

kan med fördel användas i olika situationer beroende på var man befinner sig i 

problemlösningsfasen och verktygen kan användas i omgångar beroende på vilket problem 

                                                 
16 He et al, 1996, s. 42 
17 Goetsch och Davis, 1997, s. 454 
18 Finlow-Bates et al, 2000, s. 284 
19 Pfeifer, 2002, s. 37 
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man vill lösa.20 Genom att strukturera upp data blir den till information som kan 

åskådliggöras för samtliga anställda. Med hjälp av verktygen blir informationen lätt att 

förstå så att man kan lösa eventuella problem och lättare förutse, och undvika, eventuella 

framtida problem.21

 

Vilket eller vilka kvalitetsverktyg ett företag väljer att använda, för att underlätta 

förbättringsarbetet, kan vara ett svårt beslut och många företag väljer att endast arbeta med 

ett litet antal av de verktyg som rekommenderas.22 Detta är dock ett vanligt misstag bland 

företag då man tror att ett fåtal verktyg räcker för att identifiera och lösa problemen. För att 

kvalitetsarbetet ska vara så framgångsrikt som möjligt är det viktigt att man arbetar med flera, 

och helst samtliga, av de sju förbättringsverktygen.23 Vilka verktyg företag väljer att arbeta 

med kan bero på vilka resurser, i form av tid och kunskap, företaget har tillgång till. Företag 

som dessutom inte har en långsiktig syn på förbättringsarbetet väljer ofta de verktyg som 

snabbt kan åtgärda de problem företaget har.24 Flera av de sju förbättringsverktygen har visat 

sig vara mycket användbara och kvalitetsansvariga har insett att det är viktigt att introducera 

dessa verktyg i organisationen. 25

 

En undersökning visar att en genomgående brist i ISO-certifierade företag var att få av de 

undersökta företagen använde de sju förbättringsverktygen och att flera av respondenterna 

inte var bekanta med verktygen. Företagsledningen behöver göras uppmärksam på de sju 

verktygen och deras användbarhet då undersökningen även visar att det finns ett samband 

mellan vilka verktyg företagen arbetar med och vilket resultat man redovisar.26

 

Uppfattningen om de sju förbättringsverktygens betydelse är de flesta författare överens om. 

Att ständigt arbeta med kvalitetsförbättringar är någonting som är nödvändigt för alla företag 

och i detta arbete är verktygen ett viktigt hjälpmedel. Både vid insamlandet av data och för 

att åskådliggöra och tolka information ses verktygen som praktiska hjälpmedel. Under hela 

problemlösningsprocessen kan man ta hjälp av verktygen som bidrar med viktig information. 

Trots att de sju förbättringsverktygen ofta benämns de sju basverktygen inom TQM och 

uppfattas som enkla att använda är det många företagsledare som inte är bekanta med 
                                                 
20 Bolstad, 1994, s. 102 
21 Goetsch och Davis, 1997, s. 382 
22 Finlow-Bates et al, 2000, s. 284 
23 Hellström och Klefsjö, 2000, s. 242 
24 Bunney och Dale, 1997, s. 184 
25 Ibid, s. 188  
26 Tari och Sabater, 2003, s. 277 
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verktygen. Detta i kombination med att kvalitetsarbetet och ständiga förbättringar är en 

förutsättning för att överleva på en marknad med stark konkurrens gör att vi anser det vara 

intressant att undersöka hur kvalitetsansvariga använder de sju förbättringsverktygen i 

problemlösningsprocessen för att förbättra kvaliteten.    

 

1.3 Problemformulering 

 
Vilka av de sju förbättringsverktygen används och hur arbetar ISO-certifierade företag i 

tillverkningsindustrin med dessa i problemlösningsprocessen i arbetet med att ständigt 

förbättra kvaliteten? 

  

1.4 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka av de sju förbättringsverktygen ISO-certifierade 

företag i tillverkningsindustrin arbetar med och även beskriva hur verktygen används i de 

olika delarna av problemlösningsprocessen för att ständigt förbättra kvaliteten.  

 

1.5 Tidsplan 
 
Nedan visas tidsplanen för hur arbetet med vår c-uppsats har tagit form.  

 

Vecka 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Planering                       
Inledning                       
Metod                       
Teori                       
Empiri                       
Analys                       

Slutsats                       
 

Figur 1.2: Tidsplan 
 

1.6 Uppsatsens disposition 
 
I figur 1.3 presenteras en modell över uppsatsen disposition. I inledningskapitlet ges en 

beskrivning av kvalitetsarbetet som presenteras en konceptuell inledningsmodell. 
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Bakgrunden mynnar ut i en problemdiskussion och slutligen uppsatsens 

problemformulering. Vidare presenteras uppsatsens syfte och tidsplan. I kapitel två, 

metodkapitlet, beskrivs uppsatsens tillvägagångssätt och även studiens beviskällor och 

kvalitetskriterier. Teorikapitlet inleds med att beskriva arbetet med ständiga 

kvalitetsförbättringar för att därefter kunna redogöra för de sju förbättringsverktygen. 

Därefter beskrivs problemlösningsprocessens fem steg och sammanfattningsvis presenteras 

en konceptuell modell för arbetet med ständiga kvalitetsförbättringar. I det fjärde kapitlet, 

empirikapitlet, redogörs för de tre fallföretagens kvalitetsarbete med fokus på 

problemlösningsprocessen och vilka förbättringsverktyg som används. I analyskapitlet görs 

en jämförelse mellan teori och empiri som avslutas med en utvecklad konceptuell modell 

över kvalitetsarbetet. Det sjunde och sista kapitlet, slutdiskussionerna, innefattar uppsatsens 

slutsatser samt rekommendationer till de tre fallföretagen. Här görs även reflektioner kring 

det egna arbetet och förslag ges till fortsatt forskning.    

 

 
 

3. Teori 
Ständiga kvalitetsförbättringar  
Förbättringsverktygen 
Problemslösningsprocessen 
Utvecklad konceptuell modell 

4. Empiri 
Balco 
SMV Konecranes 
Hydrauto Big Cylinders 
 

1. Inledning 
Bakgrund 
Problemdiskussion 
Problemformulering 
Syfte 
Tidsplan 

2. Metod 
Fallstudie 
Beviskällor  
Kvalitetskriterier 

5. Analys 
Ständiga kvalitetsförbättringar 
Förbättringsverktygen 
Problemlösningsprocessen 
Slutlig konceptuell modell 

6. Slutdiskussion 
Slutsats 
Rekommendationer till företagen 
Reflektioner kring eget arbete 
Förslag till fortsatt forskning 
 

Figur 1.3 Uppsatsens disposition 
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2. Metod 

 
 

etodavsnittet ger läsaren en inblick i studiens genomförande. Först presenteras valt 

tillvägagångssätt, fallstudie, och därefter hur de tre fallföretagen valts ut. Vidare redogörs för hur 

det empiriska underlaget insamlats. Till sist presenteras de beviskällor som uppsatsens empiriska del bygger 

på och en beskrivning av hur författarna har säkerställt att kvalitetskriterierna har uppfyllts.  

 M
 

2.1 Fallstudie 
 
Det finns flera olika sätt att gå till väga när man ska genomföra en studie. För att välja 

tillvägagångssätt kan forskaren utgå ifrån vilken typ av undersökningsfråga som ställs och 

vid frågeställningar som ”hur” och ”varför” är praktikfallsstudier att föredra.27 En fallstudie 

karaktäriseras av att man studerar ett verkligt fenomen där man med fördel kan använda sig 

av flera källor för att beskriva detta fenomen. Genom att noggrant välja ut företag efter 

problemformulering och syfte kan man med hjälp av en fallstudie beskriva, förstå och 

förklara just detta fall.28 Vid praktikfallstudier kan man välja att studera ett eller flera 

fallföretag. 29 Studerar man endast ett företag blir studiens syfte att lära sig något av just det 

enskilda fallet och väljer man att studera fler än ett företag är syftet att dra en generell 

slutsats utifrån dessa fall.30 Har man valfriheten bör man välja flera fallföretag till sin studie 

då chansen att göra en bra studie ökar samtidigt som analysen blir starkare. Att endast 

använda sig av ett fallföretag kritiseras då det finns en risk för att resultatet blir för unikt 

och med tanke på denna kritik bör man sträva efter att använda minst två fallföretag vid sin 

studie.31 Det finns tre huvudsakliga kunskapssyften med att genomföra en fallstudie vilka är 

beskrivande, förklarande och explorativt.32

 

Vi har valt att genomföra en fallstudie då uppsatsen syftar till att beskriva vilka 

förbättringsverktyg som används och hur företag arbetar med verktygen i 

problemlösningsprocessen för att ständigt förbättra kvaliteten. Med anledning av att 

uppsatsens problemformulering baseras på frågan ”hur” och att uppsatsen syftar till att 
                                                 
27 Yin, 2003, s. 7 
28 Andersen, 1998, s. 129ff 
29 Yin, 2003, s. 53f 
30 Gummesson, 1985, s. 53 
31 Yin, 2003, s. 53f 
32 Larsson, 2005, s. 225 
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beskriva tre verkliga fall anser vi att fallstudie är den undersökningsmetod som är mest 

lämplig. Fallstudien baseras på tre företag för att, genom att utläsa mönster, avgöra vilka av 

verktygen som används och i vilka faser av problemlösningsprocessen de används. 

Uppsatsen utgår ifrån ett beskrivande kunskapssyfte då studien strävar efter att redogöra 

för hur företagen arbetar med de sju förbättringsverktygen.    

 

2.1.1 Val av fallföretag 
 
De tre fallföretagen som valts är samtliga ISO-certifierade, är inom tillverkningsindustrin 

och har mellan 81 och 140 anställda. Eftersom de sju förbättringsverktygen används 

flitigast i tillverkningsindustrin, enligt Klefsjö m fl, anser vi att denna typ av företag är mest 

relevant att undersöka. Vi tror även att företag som är ISO-certifierade arbetar med 

kvalitetsförbättringar på ett mer strukturerat sätt och i större utsträckning än icke-

certifierade företag vilket ger uppsatsens empiriska del mer tyngd. De tre företag som 

fallstudien grundas på är Balco AB, SMV Konecranes AB och Hydrauto Big Cylinders 

Ljungby AB.  

 

2.1.2 Tillvägagångssätt 
 
För att finna lämpliga fallföretag användes internetsidan www.foretagsfakta.se där vi sökte 

efter tillverkande företag som är ISO-certifierade och har mellan 80 och 200 anställda. Vi 

kontaktade via telefon de företag som verkade mest intressanta för vår undersökning och 

presentade uppsatsens idé. De tre företag som valde att medverka som fallföretag var 

Balco, SMV Konecranes och Maskinarbeten AB. Maskinarbeten AB lämnade dock återbud 

varav vi kontaktade Hydrauto Big Cylinders Ljungby som valde att deltaga som fallföretag.  

 

Den första intervjun genomfördes den 21 april på Balco med Peter Löfström som är 

kvalitets- och miljösamordnare. Intervjun varade i cirka 90 minuter. En kompletterande 

intervju genomfördes med Peter den 5 maj och varade i cirka 30 minuter. På SMV 

Konecranes träffade vi Nils-Olof Larsson som är teknisk chef och huvudansvarig för 

kvaliteten. Intervjun med Nils-Olof genomfördes den 26 april och varade i cirka 90 

minuter. Intervjun på Hydrauto genomfördes den 3 maj med Anders Möller som är vice 

VD och även ansvarig för kvalitetsarbetet. Intervjun varade i cirka 60 minuter och efter 

intervjun har kompletterande information erhållits via mailkontakt.  
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2.2 Sex beviskällor  
 
Vid genomförandet av en fallstudie är det viktigt att insamlingen av det empiriska 

materialet inte endast grundas på en källa som till exempel intervjuer utan på flera källor 

som kompletterar varandra. Ingen källa är att föredra framför en annan utan alla bör 

användas för att förbättra studiens kvalitet. Sex källor som nämns är dokument, arkiv, 

intervjuer, direkta observationer, deltagande observationer och fysiska artefakter.33

 

Dokument, som med fördel bör inkluderas i en fallstudie, kan bestå av tidigare studier som 

genomförts, administrativa dokument, nyhetsartiklar och mötesprotokoll. En fördel med 

att använda sig av dokument när man genomför sin studie är att det är lätt att gå tillbaka 

och studera dessa upprepade gånger under arbetets gång. Man kan även få fram exakt och 

objektiv information då dokumenten inte är utformade för studiens syfte. Nackdelar med 

att använda dokument är att dessa är strategiskt utvalda om inte samtliga dokument 

erhålls.34

 

Erhållna dokument är främst exempel på hur statistiska data tas fram i form av olika 

diagram som presenteras som bilagor till den empiriska studien. Exempeldiagrammen har 

legat till grund för beskrivning av hur företagen arbetar med förbättringsverktygen. Övriga 

handlingar som erhållits beskriver företagens arbete med att ständigt förbättra kvaliteten 

som exempelvis företagens kvalitetsmål vilka har använts som utgångspunkt vid 

beskrivning av förbättringsarbetet.  

 

Intervjuer används för att inhämta information från respondenterna och kan till exempel 

användas vid en fallstudie. Det finns två huvudtyper av intervjuer, standardiserade och 

icke-standardiserade, som skiljer sig åt genom både frågeformulering och frågornas 

ordningsföljd. Vid en standardiserad intervju är frågeformuleringarna bestämda och samma 

frågor ställs till alla respondenter. Detsamma gäller för ordningsföljden som ska vara 

bestämd och konstant för alla intervjuer. Vid en icke-standardiserad intervju är både 

frågeformuleringen och ordningsföljden mer öppen och frivillig och man lämnar större 

utrymme för olikheter i intervjuerna.35 Vid genomförandet av en intervju kan man med 

                                                 
33 Yin, 2003, s. 85 
34 Ibid, s. 86 
35 Lundahl och Skärvad, 1999, s. 155f 
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fördel använda sig av bandspelare för att kunna göra en korrekt sammanställning av 

respondentens svar samt för att kunna återge citat.36

 

Den främsta informationen som ligger till grund för fallstudien har samlats in genom icke-

standardiserade intervjuer. En intervjumall sammanställdes i syftet att förbereda 

respondenterna och skickades via mail innan mötena för att få så genomtänkta svar som 

möjligt. Intervjumallen har endast använts som underlag vid intervjuerna och finns med 

som bilaga. Vid intervjuerna har respondenterna relativt fritt fått berätta om företagens 

förbättringsarbete och vilka förbättringsverktyg som används. Motiveringen till varför icke-

standardiserade intervjuer valdes var att eventuella skillnader kunde förekomma mellan 

fallföretagen och olika följdfrågor var nödvändiga beroende på respondenternas svar. Vid 

intervjuerna användes en diktafon för att felfritt kunna sammanställa respondenternas svar 

och återge eventuella citat korrekt men även för att fullt ut kunna koncentrera oss på att 

föra en diskussion. Kompletterande anteckningar gjordes främst den tid då vi inte satt på 

kontoren och hade tillgång till diktafonen men även under intervjuerna.  

 

Genom att besöka den plats studieobjektet är beläget kan man göra direkta observationer. 

Exempel på direkta observationer kan vara att närvara vid möten, gå bredvid eller 

observera hur det går till i olika tillverkningsavdelningar. För att öka tillförlitligheten vid 

observationerna kan man vara fler än en observatör.37

 

Vid besöken på de tre fallföretagen har vi fått en ”guidad tur” i produktionen och där sett 

vart de anställda rapporterar eventuella avvikelser. Vi fick även se vart de framtagna 

diagrammen sätts upp för att åskådliggöra för de anställda hur väl man har lyckats nå de 

uppsatta kvalitetsmålen.   

 

2.3 Kvalitetskriterier 
 
Vanligtvis nämns fyra kvalitetskriterier, eller test, för att säkerställa studiens kvalitet när 

man skriver en fallstudie. Dessa är begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och 

reliabilitet.38

 

                                                 
36 Larsson et al, 2005, s. 100 
37 Yin, 2003, s. 92 
38 Ibid, s. 34 
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2.3.1 Begreppsvaliditet 
 
Begreppsvaliditet innebär att man mäter det man avser att mäta med rätt mätinstrument. 

Vid fallstudier kritiseras ofta forskaren för att vara subjektiv vid datainsamling och att 

undersökningsunderlaget inte är korrekt för det som ska studeras då materialet är utvalt av 

forskaren. För att öka begreppsvaliditeten kan forskaren skapa en beviskedja och även låta 

respondenterna studera sammanställningen av intervjumaterialet. För att ytterligare öka 

begreppsvaliditeten bör forskaren använda sig av flera källor som kompletterar varandra 

och försäkrar att studien är trovärdig.39

 

I studien har vi utgått från de sju förbättringsverktygen och de benämningar som används i 

teorin och för att få en hög begreppsvaliditet har vi varit öppna för att företagens 

benämningar av verktygen skiljer sig från den teoretiska. För att kunna besvara 

problemformuleringen och uppfylla syftet har vi utgått från hur respektive företag arbetar 

med de kvalitetsmål som är uppsatta och hur förbättringsverktygen tillämpas i 

problemlösningsprocessen. Utifrån den teoretiska beskrivningen av verktygen har en 

jämförelse gjorts med de verktyg som företagen använder. Efter sammanställning av 

intervjuerna har materialet skickats till respondenterna som läst igenom underlaget innan 

den slutliga sammanställningen gjordes. Detta har gjorts för att försäkra att inga 

missförstånd och feltolkningar har gjorts och för att respondenterna upplevt att dom har 

blivit rätt uppfattade. Vi har även använt oss av flera källor vid insamlandet av empirin 

vilka är dokument, intervjuer och direkta observationer och presenterades närmare i avsnitt 

2.2.  Den empiri som samlats in har sparats både i form av dokument, anteckningar och 

inspelade band från intervjuerna. 

 

2.3.2 Intern validitet 
 
Den interna validiteten berör endast förklarande fallstudier där man strävar efter att hitta 

orsaks-verkan-samband. För att uppnå hög intern validitet bör forskaren undvika att dra 

förhastade slutsatser om kausala samband utan att ta hänsyn till eventuella andra faktorer 

som påverkar den förklarande orsaken. Det är viktigt att forskaren tydligt bevisar och 

förklarar sina slutsatser vilket kan göras genom att hitta mönster och använda logiska 

modeller. Forskaren bör även redogöra för eventuella konkurrerande förklaringar för att 

                                                 
39 Yin, 2003, s. 35f 
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stärka den interna validiteten.40 Intern validitet innebär även att man väljer rätt 

respondenter för att kunna få svar på de frågor som ställs.41  

 

Eftersom respondenterna i fallstudien är de personer som har störst kunskap om 

företagens kvalitetsarbete anser vi att den interna validiteten i studien upprätthålls. Efter 

sammanställning av teorikapitlet har en utvecklad konceptuell modell utformats, som 

grundas på den konceptuella inledningsmodellen, som sammanfattar 

problemlösningsprocessen och verktygens användning samt andra viktiga faktorer i arbetet 

med ständiga kvalitetsförbättringar. Efter genomförandet av den empiriska studien, där tre 

fallföretag ingick, har en analys genomförts där en jämförelse mellan teori och empiri har 

gjorts. Som sammanfattning av analysen har en slutlig konceptuell modell utformats. 

Utifrån denna har uppsatsens slutsatser dragits om de förbättringsverktyg som förespråkas i 

teorin även används i praktiken och i så fall på vilket sätt under problemlösningsprocessen i 

kvalitetsarbetet. 

 

2.3.3 Extern validitet  
 
Vid fallstudier är syftet att dra generella slutsatser som kan appliceras på övriga fall och inte 

bara de studerade. Vanlig kritik mot fallstudier är att man inte kan dra generella slutsatser 

genom att studera ett fallföretag. Om resultatet från en fallstudie går att tillämpa på en 

annan fallstudie kan man anse att resultatet är generellt och att studien har hög extern 

validitet.42   

 

Utifrån studien anser vi att generella slutsatser kan dras, genom att utläsa mönster hos de 

tre fallföretagen, för andra företag i tillverkningsindustrin gällande i vilken utsträckning de 

sju förbättringsverktygen används och tillämpas och hur de används i 

problemlösningsprocessen.  

 

2.3.4 Reliabilitet 
 
Att studien har hög reliabilitet innebär att om studien skulle göras om på precis samma 

tillvägagångssätt, med samma fallföretag, ska man komma fram till samma slutsats som 

                                                 
40 Yin, 2003, s. 36 
41 Svenning, 2003, s. 65 
42 Yin, 2003, s. 37 

                             12



~ Metod ~ 
 

tidigare.43  Syftet med reliabiliteten är att undvika slumpmässiga fel som till exempel kan 

uppstå på grund av att felaktiga mätinstrument används eller att omgivningsfaktorer 

påverkar undersökningen.44 Målet med undersökningen är därför att undvika att 

feltolkningar och missförstånd uppstår. En förutsättning för att samma studie ska kunna 

göras om är att allt material sparas i en databas och att alla undersökningssteg 

dokumenteras i form av protokoll och sparas.45   

 

Intervjuerna har genomförts i respondenternas naturliga omgivning samtidigt som de har 

fått möjligheten att förbereda sig då intervjumallarna skickats i förväg. På så sätt har 

genomtänkta och korrekta svar erhållits. Allt insamlat material har sparats i mappar och 

pärmar vilket gäller både dokument som erhållits från företagen och övrigt material som 

använts i studien. Även intervjuerna finns sparade i form av kassettband. För att undvika 

feltolkningar och missförstånd fick respondenterna, innan slutgiltig sammanställning av 

empirin, tillgång till det empiriska materialet för genomläsning och eventuella korrigeringar.  

 

 

 

 

                                                 
43 Yin, 2003, s. 37f 
44 Rosengren och Arvidsson, 2002, s. 198f 
45 Yin, 2003, s. 37f 
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3. Teori 
 
 
 

eoriavsnittet inleds med en presentation av kvalitetsarbetet samt arbetet med ständiga förbättringar 

och därefter ges en beskrivning av de sju förbättringsverktygen. Vidare redogörs för hur 

förbättringsarbetet kan förbättras med hjälp av problemlösningsprocessen och efter det beskrivs processens 

fem faser. För att tydligt åskådliggöra kvalitetsarbetet och förbättringsverktygens tillämpning i 

problemlösningsprocessen har en utveckling gjorts av den konceptuella inledningsmodellen.   

 T

 

3.1 Ständiga kvalitetsförbättringar 
 
Kvalitetsarbetet innebär att ett företag måste identifiera kundernas förväntningar och 

behov med hjälp av alla anställda för att sträva efter ständiga förbättringar i hela 

organisationen.46 Kunderna, både interna och externa, ses som nyckelfaktorer då det är de 

som avgör vad kvalitet är. Företag måste sträva efter att överträffa kundernas förväntningar 

för att skapa konkurrensfördelar och försäkra sig om fortsatt verksamhet.47 I strävan efter 

att tillfredställa kundernas behov räcker det inte att minska fel och avvikelser eller lösa 

uppkomna problem utan företag måste snabbt anpassa sig efter kundernas och marknadens 

krav genom att exempelvis arbeta med produktutveckling.48 Det är även viktigt att göra de 

anställda delaktiga i förbättringsarbetet och vid beslutsfattande som påverkar deras arbete, 

vilket även är ett tecken på bra ledarskap. De anställda bör dock inte enbart göras delaktiga 

när man fattar beslut utan man bör även decentralisera beslutsfattandet.49  

 

För dagens företag gäller det att ständigt förbättra kvaliteten på produkterna eftersom ”den 

som slutar bli bättre slutar snart vara bra”. Man måste vara medveten om att det alltid finns ett 

bättre sätt att tillverka produkterna till en lägre kostnad, det vill säga med mindre 

resursåtgång. För varje företag blir det därför en utmaning att ständigt finna bättre 

lösningar. I de fall problem uppstår bör man vända det till sin fördel och dra lärdom av 

händelsen för att förbättra verksamhetens processer och därmed kvaliteten på 

produkterna.50 Ständiga förbättringar kan exempelvis innebära att introducera nya och 

                                                 
46 Evans och Lindsay, 2005, s. 19 
47 Goetsch och Davis, 1997, s. 14 
48 Evans och Lindsay, 2005, s. 19 
49 Goetsch och Davis, 1997, s. 173 
50 Bergman och Klefsjö, 2002, s. 41f 
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förbättrade produkter för att öka värdet för kunderna eller att minska kostnader som 

orsakats av uppkomna fel och avvikelser.51  

 

För ett fungerande kvalitetsarbete måste företagets struktur vara uppbyggt och anpassat 

efter ett ständigt förbättringsarbete. Infrastrukturen inom företaget måste vara bra vilket 

innebär att ett effektivt ledningssystem är nödvändigt för att sträva efter total kvalitet. Alla 

de aktiviteter som utövas inom företaget bör stödja ledningssystemet för att man ska uppnå 

ett effektivt kvalitetsarbete, som i sin tur kan underlättas av en uppsättning verktyg och 

tekniker.52  

 

 

Kunden i 
fokus 

Aktiviteter 

Ständiga 
förbättringar 

Verktyg & 
tekniker Delaktighet & 

teamwork 

Infrastruktur 

Principer 

Figur 3.1 Kvalitetsarbetet 
Källa: Modifierad enligt Evans och Lindsay, 2005, s. 23 

 

Förbättringar behövs gällande både produkternas design och processerna inom ett företag 

vilket kan åstadkommas genom anpassning till marknadens krav och kundernas efterfrågan. 

Genom att lyssna på företagets omgivning kan information fås och förståelse skapas för 

hur produkterna kan förbättras. Andra sätt att åstadkomma förbättringar är att identifiera 

variationer i processerna och eliminera orsakerna till uppkomna avvikelser samt att 

engagera personalen att ge förslag på förbättringar och genomföra sitt arbete mer effektivt. 

Förbättringsarbetet skapar en kedjereaktion då förbättrad kvalitet leder till ökad 

produktivitet och sänkta kostnader.53  

 

En annan viktig del i arbetet med kvalitetsförbättringar är att samla in data och strukturera 

och analysera olika typer av information. Det räcker inte enbart att samla in data utan det 

                                                 
51 Evans och Lindsay, 2005, s. 21 
52 Ibid, s. 23 
53 Ibid, s. 102 
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viktigaste är att data omvandlas till information som kan användas för att minska 

variationer i till exempel produktionsprocessen. I arbetet med att samla in och omvandla 

data till numerisk information kan företagen ta hjälp av förbättringsverktygen och på så sätt 

kan man åstadkomma förbättrad kvalitet på företagets produkter.54  

 

För att arbetet med ständiga förbättringar ska bli framgångsrikt bör företag ta hänsyn till 

vissa kritiska faktorer. Förbättringsarbetet måste inkluderas i företagets strategiska struktur, 

det vill säga i det dagliga arbetet och företagets mål. Man måste även planera 

förbättringsarbetet väl och utforma delmål och resultatet av mätningarna som görs måste 

kommuniceras ut i organisationen. Alla anställda i företaget ska göras delaktiga i 

förbättringsarbetet vilket kräver en företagskultur som lyfter fram betydelsen av ständiga 

förbättringar.55 En annan viktig faktor är kommunikation vilket inom organisationen är 

nödvändigt för att åstadkomma kvalitetsförbättringar. Det är viktigt att de som arbetar med 

kvalitet alltid delar informationen mellan sig både före, under och efter arbetet med 

kvalitetsförbättringar. Alla som på något vis berörs av förändringen, som krävs för att 

uppnå en förbättring, ska veta vad som ska förändras, varför och hur det påverkar dem.56 

För att uppnå ständiga förbättringar är problemlösningsprocessen en viktig del som med 

fördel kan stödjas av verktyg som hjälper samtliga inom företaget i förbättringsarbetet.57 

Verktygen kan användas för att planera aktiviteter, samla in data, analysera resultat och 

även lösa problem och inkluderar både grafiska och statistiska metoder.58  

 

3.2 De sju förbättringsverktygen59

 
Användning av förbättringsverktygen kan innebära en rad fördelar för företag och spelar en 

viktig roll i förbättringsarbetet. Verktygen underlättar vid utvärdering av processerna och 

förenklar strävan efter att göra samtliga medarbetare delaktiga i förbättringsarbetet. En 

annan fördel är att kvalitetsarbetet blir en del av det dagliga arbetet och inte enbart en del i 

ledningens kvalitetsarbete. För att användningen av verktygen ska tillämpas med framgång 

krävs det att man uppmärksammar vissa kritiska faktorer. Dessa inkluderar att ledningen är 

engagerad, att man utbildar personalen och att man har ett behov av att använda sig av 

                                                 
54 Bergman och Klefsjö, 2002, s. 36ff 
55 Chapman och Hyland, 1997, s. 177f 
56 Goetsch och Davis, 1997, s. 456 
57 Chapman och Hyland, 1997, s. 177f 
58 Evans och Lindsay, 2005, s. 23 
59 Samtliga figurer som illustrerar verktygen är hämtade från Bergman och Klefsjö, 2002, s. 38 
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verktygen. Även om de sju förbättringsverktygen ses som enkla att tillämpa kan vissa 

svårigheter uppstå som bland annat inkluderar dåligt utbildad personal och problem med 

att kommunicera ut den information och de fördelar som verktygen bidrar med.60 För att 

användning av verktygen ska upplevas som framgångsrik är det viktig att man ständigt 

arbetar med dem och inte bortser från den information som de bidrar med. Det är även 

viktigt att man gör medarbetarna delaktiga för att uppmuntra användning av verktygen.61  

 

De sju förbättringsverktygen har blivit uppmärksammade på grund av att man med hjälp av 

dessa lättare kan samla in och analysera data.62 Utan de olika verktygen vore det nästintill 

omöjligt för företagen att strukturera den stora mängd data som företagen besitter till 

användbar information.63 Eftersom de olika verktygen framhäver insamlad data på olika sätt 

är det bästa alternativet att kombinera de olika verktygen. Genom att kombinera verktygen 

kan de kvalitetsansvariga åskådliggöra komplicerad data på ett tydligt och lättöverskådligt sätt 

för alla inom företaget. Det är även möjligt att synliggöra vilket problem som är störst, som 

till exempel orsakar de största kostnaderna, och därmed välja vilket problem som bör 

prioriteras. Verktygen kan även bidra med information om kausala samband för att 

identifiera orsaker till avvikelserna.64  

 

3.2.1 Checklista 
 

A 
B 
C 
D                             

Ett enkelt förbättringsverktyg är checklista där man använder 

sig av enkla tabeller och kolumner vid insamling av data.65 

Under tillverkningsprocessens gång kan man samla in data 

genom att i tablåer sätta ett streck eller ett kryss för till 

exempel olika defekter hos produkterna.66 Checklistans 

utformning kan variera och den enda regel som finns är att de data som samlas in ska 

registreras i form av ett märke i checklistan. Detta för att data ska kunna sammanställas till 

lättförstålig information inom specifika områden vilket är checklistans syfte.67  

 

                                                 
60 McQuater et al, 1995, s. 38 
61 Ibid, s. 42 
62 Bunney och Dale, 1997, s. 188  
63 Goetsch och Davis, 1997, s. 382 
64 Bamford och Greatbanks, 2005, s. 378f 
65 Evans och Lindsay, 2005, s. 648 
66 Bergman och Klefsjö, 2002, s. 135 
67 Goetsch och Davis, 1997, s. 391 
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Trots att checklistan är ett av de lättaste förbättringsverktygen kan flera svårigheter uppstå. 

Det är inte alltid klart vilken data som behöver samlas in vilket kan skapa otydligheter hos 

de personer som är ansvariga för insamlingen och de som ska använda insamlad data. 

Andra svårigheter kan uppstå om de som samlar in data med hjälp av checklistan inte själva 

har utformat den eller att data som samlats in inte sammanställs i tid. För att checklistan 

ska fungera som ett bra verktyg krävs det att de personer som arbetar med listan är 

medvetna om vilket syfte den ska fylla och att man låter de personerna vara med i 

utformningen av listan. Det är även viktigt att man regelbundet kontrollerar och granskar 

insamlad data, till exempel en gång i veckan och att data som samlas in är relevant.68  

 

3.2.2 Paretodiagram 
 

Paretodiagrammet är ett användbart verktyg när man vill 

identifiera vilket problem som är allvarligast och bör tas itu 

med först. Man kan även benämna paretodiagrammet som 

80/20-regeln vilket innebär att ett litet antal feltyper (20 %) 

står för en stor del av de totala feltyperna (80 %), eller 

kostnaderna för dessa. I de flesta situationer är paretoregeln användbar vilket bland annat 

innebär att i ett företag står 20 % av problemen för 80 % av påverkan på kostnaderna.69 

Vid användandet av ett paretodiagram bör man först urskilja vilka problem som ska 

jämföras och bestämma vilket jämförelsemått som ska användas samt under vilken 

tidsperiod jämförelsen ska göras. Därefter bör man samla in och sortera data för att sedan 

utforma ett diagram för att till sist kunna urskilja vilket problem som, till exempel, orsakar 

de största kostnaderna.70 Det problem som är störst placeras längst till vänster i 

diagrammet för att sedan minska och visa det minsta problemet längst till höger. För att 

tydliggöra paretodiagrammet dras ibland en linje som illustrerar det ackumulerade värdet.71 

Vid insamlandet av data är checklistan ett passande verktyg och utifrån den information 

man får fram kan man ställa upp ett paretodiagram för att tydligt visa vilket problem som 

är störst.72  

 

                                                 
68 McQuater et al, 1995, s. 39f 
69 Goetsch och Davis, 1997, s. 382 
70 Karlsson och Söderstedt, 1997, s. 51f 
71 Bergman och Klefsjö, 2002, s. 141 
72 Evans och Lindsay, 2005, s. 654 
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3.2.3 Histogram 
 

Ett histogram består av en x-axel som visar en mätskala 

uppdelad på intervaller och en y-axel som visar frekvensen.73 

Insamlad data struktureras i staplar efter det mätintervall de 

hör till. Stapeln blir högre ju fler observationer som hamnar 

inom samma intervall och antalet kan läsas av på y-axeln.74 Ett 

annat alternativ att rita upp ett histogram på, eller en frekvenstabell, är ett stapeldiagram där 

staplarna representerar exempelvis olika slags fel på produkterna där ordningen på 

staplarna inte spelar någon roll.75  

 

3.2.4 Sambandsdiagram 
 

Genom att använda sig av ett sambandsdiagram kan man 

hitta korrelationssamband. Man strävar efter att hitta ett 

samband mellan en variabel (x) som påverkar eller påverkas 

av en annan variabel (y).76 Man kan på detta sätt avgöra om 

det finns ett negativt eller positivt samband som kan vara starkt 

eller svagt alternativt att det inte finns något samband alls mellan variablerna.77 Vad som är 

viktigt att ta hänsyn till när man använder sig av ett sambandsdiagram är att inte glömma 

bort att andra faktorer, som inte tas med i diagrammet, kan påverka variablerna. Det kan 

därför ibland vara nödvändigt att upprätta en serie sambandsdiagram för att se om det 

finns flera faktorer som påverkar den aktuella variabeln.78  

 

3.2.5 Stratifiering 
 

Genom att använda sig av stratifiering, även kallat 

uppdelning, kan man identifiera orsaker till avvikelser genom 

att kategorisera insamlad data. Data delas in i mindre grupper 

uppdelad på exempelvis avdelningar, maskiner eller 

                                                 
73 Goetsch och Davis, 1997, s. 397 
74 Bergman och Klefsjö, 2002, s. 137 
75 Bolstad, 1994, s. 42 
76 Goetsch och Davis, 1997, s. 403 
77 Oakland, 2003, s. 229 
78 Bergman och Klefsjö, 2002, s. 146f 
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anställda.79 Ett exempel kan vara att dela in material i olika kategorier beroende på från 

vilken leverantör inköpet gjorts, vilket lager materialet har förvarats på eller hur länge sedan 

inköpet gjordes för att se om dessa faktorer påverkar kvaliteten. Respektive leverantör 

motsvarar då en egen stapel i diagrammet.80 När man använder sig av stratifiering kan man 

med fördel även använda sig av andra av de sju förbättringsverktygen som checklista, 

paretodiagram och histogram.81

 

3.2.6 Orsaks-verkan-diagram 
 

Orsaks-verkan-diagrammet, som även ibland kallas 

fiskbensdiagram eller Ishikawadiagram, syftar till att hitta 

orsaker till problem.82 Det är det enda av de sju 

förbättringsverktygen som grundas på verbal information och 

inte statistisk data.83 Genom att identifiera avvikelser och 

därefter, genom brainstorming, beskriva orsaker till ett problem kan man skapa en bra 

grund för problemlösningen.84 Vid användning av orsaks-verkan-diagram bör man börja 

med att definiera vad som ska utredas (problemet) för att sedan identifiera tänkbara 

orsaker. Därefter bör man reda ut vilka orsaker som är de mest väsentliga, vilket man med 

fördel kan göra med hjälp av ett paretodiagram.85

 

3.2.7 Styr/trenddiagram 
 

Styrdiagram används för att hitta variationer i en process 

genom att man samlar in data vid bestämda tidpunkter. 

Diagrammet består av en övre styrgräns, en centrallinje och 

en undre styrgräns. Så länge variationerna håller sig mellan 

den övre och undre styrgränsen är processen stabil. Om man 

skulle få ett värde som hamnar utanför styrgränserna är processen ostabil och åtgärder bör 

vidtas. En enklare variant av styrdiagrammet är trenddiagram där man i ett enkelt diagram 

åskådliggör data som samlats in över tiden där den vertikala axeln visar mätskalan och den 

                                                 
79 Goetsch och Davis, 1997, s. 420 
80 Bergman och Klefsjö, 2002, s. 146 
81 He et al, 1996, s. 42 
82 Evans och Lindsay, 2005, s. 654 
83 Goetsch och Davis, 1997, s. 386 
84 Evans och Lindsay, 2005, s. 654 
85 Karlsson och Söderstedt, 1997, s. 53 
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horisontella axeln visar en tidslinje.86 Skillnaden mellan ett styrdiagram och ett 

trenddiagram är att trenddiagrammet inte har några styrgränser.87 Syftet med 

trenddiagrammet är att avläsa trender och kan vara väldigt användbart när man vill skilja 

orsaker och symptom åt. Man kan till exempel avläsa vilka dagar de flesta avvikelserna 

inträffar och därmed avgöra om avvikelserna följer någon viss trend.88  

 

3.3 Problemlösningsprocessen 

 
Problemlösningsprocessen är ett tillvägagångssätt som underlättar beslutsfattandet för vilka 

åtgärder som bör vidtas för att lösa problem där syftet är att förbättra kvaliteten. 

Problemlösningsprocessen ger även vägledning om vilka verktyg man kan ta hjälp av. 

Oavsett hur stora och komplicerade de identifierade avvikelserna är, är det bästa sättet att 

lösa dem på att följa ett antal steg. Genom att följa dessa steg säkerställer man att 

resurserna används på bästa sätt och man tar hänsyn till flera möjligheter för att till slut 

välja den bästa lösningen.89 Effektiv problemlösning innebär inte att man löser problemen 

efter att de uppstått utan att man kontinuerligt arbetar med ständiga förbättringar inom 

hela organisationen.90  

 

Kvalitetsarbetet i tillverkande företag är till för att säkerställa att produkterna produceras på 

ett korrekt sätt. Efter att arbetet med produktdesign och konstruktion slutförts och 

produktionen startar bör man inte acceptera några defekter. För att undvika kostsamma 

och tidskrävande inspektioner är det därför viktigt att identifiera alla uppkomna avvikelser, 

reda ut och därefter eliminera orsakerna.91  Företag måste ha en lämplig process för hur de 

ska gå till väga för att reducera orsakerna till avvikelser och undvika att dessa problem 

upprepas. Företag måste även ha en lämplig process för hur de ska gå till väga för att 

förebygga att nya avvikelser uppstår. Genom att använda kvalitetsmanualer och resultatet 

från analyser av insamlad data som underlag kan beslut fattas om de förebyggande åtgärder 

som behöver vidtas. Det är även viktigt att alla anställda ges ett ansvar att alltid förebygga 

avvikelser.92

                                                 
86 Goetsch och Davis, 1997, s. 406f 
87 Evans och Lindsay, 2005, s. 646 
88 Goetsch och Davis, 1997, s. 270 
89 Asher, 1990, s. 405 
90 Goetsch och Davis, 1997, s. 259 
91 Evans och Lindsay, 2005, s. 55 
92 Oakland, 2003, s. 220f 
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Genom att engagera flera av företagets anställda kan man förbättra problemlösningen då 

man inom företaget strävar efter samma mål vilket leder till att eventuell intern konkurrens 

undviks. Om alla inom företaget ensamma strävar efter att förbättra för sitt egenintresse 

kan konflikter, konkurrens, och rivalitet uppstå. Detta kan man alltså undvika genom att få 

personerna inom företaget att sträva efter samma mål. Genom att sätta samman team som 

tillsammans ska lösa problem och förbättra kvaliteten kan man åstadkomma framgångar 

som ingen ensam individ kan nå upp till. Samarbetet river ner barriärer mellan individer, 

avdelningar och linor som kan hjälpas åt i förbättringsarbetet. Individerna i gruppen kan 

tillsammans hitta möjliga förbättringsområden, identifiera lämpliga korrigerande åtgärder 

och effektiva lösningar.93 Att engagera de anställda att identifiera avvikelser och komma 

med förbättringsförslag kan dock innebära nackdelar om det leder till att det dagliga arbetet 

blir lidande.94  

 

Från det att ett problem har identifierats till att åtgärder vidtas är all information som finns 

tillgänglig kring problemet mycket viktig. Resultatet efter tolkningen av insamlad data kan 

variera beroende på vem som analyserar informationen. Det är därför viktigt att påpeka att 

en bra problemlösningsprocess involverar mer än bara tillgänglig information då logiken 

bakom analyseringen av informationen är lika viktig.95   

 

3.3.1 Datainsamling och identifiering av problem 

 
Ständiga förbättringar kan inte åstadkommas om man inte först identifierar de möjligheter 

till förbättringar som finns, det vill säga identifierar problemen.96 Ett bra kvalitetsarbete 

kännetecknas dock inte av att man sitter och väntar på att fel ska dyka upp utan av att man 

är förutseende och identifierar problem som kan komma att uppstå.97 Information för att 

identifiera problem kan samlas in genom exempelvis kontroller, avvikelserapportering, 

kundreklamationer eller kundattitydsundersökningar.98 För att identifiera problemområden 

kan man till exempel studera olika rapporter över kvalitetsbrister där problemet visar sig 

genom avvikelser.99 De avvikelser och problem som upptäcks internt ska rapporteras av 

                                                 
93 Evans och Lindsay, 2005, s. 262f 
94 Goetsch och Davis, 1997, s. 280 
95 Ho, 1999, s. 155 
96 Oakland, 2003, s. 227 
97 Goetsch och Davis, 1997, s. 261  
98 Oakland, 2003, s. 220 
99 Sandholm, 2001, s. 237 
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den egna personalen i rapporter där även en beskrivning av problemet kan anges.100 De 

data som samlas in ska vara relevant för att de beslut som fattas inte blir felaktiga och 

riskerar att leda till misslyckanden för företaget. Det är därför viktigt att veta vilka data som 

ska samlas in, vart tillgång till data finns och hur insamlingen görs på bästa sätt. Det är även 

viktigt att bestämma vem som ska samla in data och hur mätningen ska göras.101  

 

För att identifiera problem, genom att kontrollera processerna, kan man gå tillväga på olika 

sätt. Man kan kritsikt granska företagets processer då gällande attityder, utbildning, 

dokumentationer och beslutsfattandets kännetecken. Man kan även undersöka vilken typ 

av problem som företaget ofta belastas med eller genom planerade, regelbundna 

inspektioner kontrollera de anställdas engagemang och om det arbete som utförs 

överensstämmer med hur det är bestämt att processerna ska skötas. Även oplanerade 

inspektioner kan genomföras för att försäkra sig om att kvalitetsstandarderna upprätthålls 

alternativt att en kvalificerad person tar stickprov gällande kvaliteten för att utifrån detta 

kunna utläsa eventuella trender.102  

 

För att starta problemslösningsprocessen, och genomföra datainsamlingar, är checklistan ett 

lämpligt förbättringsverktyg.103 När datainsamlingen är gjord kan man sammanställa 

insamlad data genom att dela upp informationen i kolumner efter problem och frekvens 

och där man lätt kan avläsa vilken avvikelse som är vanligast.104 Paretodiagrammet är ett bra 

förbättringsverktyg när man samlat in data och vill ställa upp den på ett lättöverskådligt 

sätt. Det är då lätt att se vilket problem som är störst och man kan avgöra vilket problem 

som bör prioriteras.105 När problemet är identifierat är det viktigt att man kan ge en tydlig 

beskrivning av faktorer kring problemet såsom, typ av problem, människor, tid och plats 

och omfattning.106 Andra förbättringsverktyg som kan användas för att identifiera, och 

även beskriva, de problem som uppstår är histogram, stratifiering och styr/trenddiagram.107

  

                                                 
100 Sandholm, 2001, s. 184 
101 Goetsch och Davis, 1997, s. 459 
102 Oakland, 2003, s 142f 
103 Ibid, s. 228 
104 Pitt, 1994, s. 45f 
105 Goetsch och Davis, 1997, s. 382 
106 Ho, 1999, s. 158 
107 Bolstad, 1994, s. 102 
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3.3.2 Identifiera tänkbara orsaker  

 
Ett vanligt misstag i problemlösningsprocessen är att beslut om åtgärder fattas direkt efter 

att problemet har identifierats. Vad som kan ha orsakat problemet är ett steg som man 

därför ofta hoppar över. Detta är dock en viktig fas i problemlösningen eftersom orsakerna 

måste identifieras innan man kan åtgärda problemet.108 För att utreda det identifierade 

problemet på ett så snabbt och ekonomiskt sätt som möjligt är kvalitetsgrupper/team ett 

bra stöd. Kvalitetsgruppens medlemmar är mycket viktiga då de besitter rätt kunskaper och 

erfarenheter om det identifierade problemområdet.109  Vanliga orsaker till varför problem 

uppstår är okunskap om hur processen fungerar vilket kan vara ett resultat av att fler än en 

person utför processen. Även kunskap om hur processen borde skötas kan leda till att 

problem uppstår eller att det material eller den utrustning som används inte kontrolleras.  

Andra orsaker kan vara att konstruktionen inte är felfri eller att personalen är dåligt 

utbildad.110  

 

Att hitta orsaker till problem innebär att finna ett samband mellan orsaker och effekter. 

Effekter är de problem som man har identifierat och man försöker nu hitta orsaken.111 

Detta kan man göra genom att upprätta ett orsaks-verkan-diagram där teorier ställs upp om 

vad som kan vara orsaken och ju fler förslag på orsaker desto bättre. Vid tillfälliga problem 

behöver ofta inga närmare analyser göras över vad som är orsaken till problemet utan 

orsaken är ofta given utifrån ifyllda avvikelserapporter. Det är viktigt att man, innan man 

börjar komma med idéer om orsaken, tydligt har klart för sig vad som är problemet. När 

tillräckligt med förslag har tagits fram går man vidare med att bedöma förslagen och för att 

få en klar och lättbegriplig bild över de olika förslagen kan man ta hjälp av olika diagram.112 

Förutom orsaks-verkan-diagrammet kan verktyg som checklista, där ofta orsaker till 

uppmärksammade avvikelser fyllts i, vara lämpligt och även histogram.113  

 

                                                 
108 Ho, 1999, s. 155 
109 Oakland, 2003, s. 287, 290 
110 Evans och Lindsay, 2005, s. 489f 
111 Goetsch och Davis, 1997, s. 264 
112 Sandholm, 2001, s. 236f 
113 Bolstad, 1994, s. 102 
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3.3.3 Identifiera huvudorsaker  
 
Det är inte säkert att de orsaker man identifierar är de som är de verkliga orsakerna till 

problemet. För att hitta huvudorsaken eller huvudorsakerna jämför man varje tänkbar 

orsak med problemet och kan på detta sätt se om orsaken helt, delvis eller inte alls kan 

förklara problemet. Det finns inte alltid endast en orsak till problemet utan ibland kan det 

finnas flera förklarande orsaker.114 För att jämföra eller testa de olika orsaksförklaringarna 

finns det flera olika tillvägagångssätt. Några exempel är att analysera insamlad information, 

studera processer eller genomföra experiment. Till sin hjälp vid dessa test finns ett antal 

olika verktyg där flera av dem är statistika.115 Paretodiagrammet är ett mycket effektivt verktyg 

då man kan ställa upp samtliga tänkbara orsaker och tydligt kan utläsa vilken orsak som är 

mest återkommande.116 Sambandsdiagrammet, där man ställer upp en variabel (orsak) som kan 

tänkas påverka en annan (problemet), är ett lämpligt verktyg för att avgöra vilken av 

identifierade orsakerna som är huvudorsaken.117 Om man gör en noggrann uppdelning kan 

stratifiering även bidra till att hitta huvudorsaker till de avvikelser som uppstår.118 Andra 

lämpliga verktyg vid identifiering av huvudorsaker är checklista och histogram.119   

 

3.3.4 Åtgärder 
 
När man vill hitta lämpliga åtgärder bör man ställa sig frågan: vilket är det bästa sättet att 

lösa problemet? Det är även viktigt att utse en ansvarig person som ska se till att problemet 

blir åtgärdat.120 När man har fastställt vad som orsakat problemet kan man ofta, utan 

djupgående analyser, bestämma vilken åtgärd som behövs.121 I dessa fall kan man spara tid 

och pengar på att inte följa varje steg i problemlösningsprocessen för sakens skull.122 I de 

fall man inte direkt efter identifiering av orsaken kan avgöra vilken åtgärd som behövs bör 

man börja med att utveckla en definition på lösningen som tydligt förklarar vilken effekt 

man vill att lösningen ska ha. När denna definition är klar kan man genom brainstorming 

                                                 
114 Goetsch och Davis, 1997, s. 265 
115 Sandholm, 2001, s. 238 
116 Evans och Lindsay, 2005, s. 652 
117 Pitt, 1994, s. 28f 
118 Goetsch och Davis, 1997, s. 422  
119 Bolstad, 1994, s. 102 
120 Barker, 1990, s. 192 
121 Sandholm, 2001, s. 239 
122 Goetsch och Davis, 1997, s. 457 

                             25



~ Teori ~ 
 

lista tänkbara lösningar och utifrån denna lista sedan försöka hitta den mest lämpade 

lösningen.123  

 

Åtgärderna brukar ofta bestå av att man måste göra förändringar i utformningen eller vid 

framställningen av produkterna.124 Eftersom åtgärden innebär förändringar är det viktigt att 

kontrollera vilken effekt som uppstår vilket underlättas genom att använda sig av 

förbättringsverktygen.125 Ett vanligt misstag bland företag är att de löser samma problem 

om och om igen på grund av att de problem man har tagit itu med och den åtgärd som 

vidtagits inte registrerats. En regel bland kvalitetsansvariga bör därför vara att alltid 

dokumentera alla problem och vidtagna åtgärder.126 Genom att dela upp insamlad data med 

hjälp av stratifiering kan informationen användas för att leta efter lämpliga åtgärder.127 Även 

sambandsdiagram och orsaks-verkan-diagram kan vara till hjälp för att komma fram till tänkbara 

lösningar och därefter välja den lösning som anses passa bäst.128

 

3.3.5 Uppföljning 
 
Det är viktigt att man genomför uppföljningar för att se om den åtgärd som tagits uppnått 

önskad effekt.129 Ibland spelar det ingen roll hur djupt ett problem har analyserats för att 

finna en lämplig åtgärd. Åtgärden kanske inte löser problemet ändå eller bara löser det 

delvis. Det är därför viktigt att följa upp problemområdet där åtgärden vidtagits.130 För att 

kunna följa upp vidtagna åtgärders effekt måste man samla in data vilket kan göras genom 

checklistan som sedan även kan ställas upp i lämpliga diagram.131 Till sin hjälp kan man 

använda paretodiagrammet för att se om de tidigare största problemen reducerats, eller helst 

eliminerats helt.132 Vid uppföljningen är även styr/trenddiagrammet ett lämpligt verktyg för att 

se om processen har stabiliserats.133 Dessa tre förbättringsverktyg, men även 

sambandsdiagram och histogram är lämpliga verktyg för att utvärdera åtgärden. Om det inte 

har skett någon märkbar förbättring bör man utvärdera varför så är fallet och söka efter 

                                                 
123 Goetsch och Davis, 1997, s. 265f 
124 Sandholm, 2001, s. 239 
125 Barker, 1990, s. 192 
126 Goetsch och Davis, 1997, s. 457 
127 He et al, 1996, s. 42 
128 Asher, 1990, s. 406f 
129 Sandholm, 2001, s. 239 
130 Goetsch and Davis, 1997, s. 457 
131 Evans och Lindsay, 2005, s. 648f 
132 Ibid, s. 652 
133 Goetsch och Davis, 1997, s. 406, 416 
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alternativa åtgärder. Om problemet åtgärdas framgångsrikt med den valda lösningen bör 

man göra denna lösning till en standard om liknande problem uppstår igen.134

 

3.4 Utvecklad konceptuell modell 
 
I figur 3.2 presenteras en utveckling av den konceptuella inledningsmodellen som 

presenterades i bakgrunden. De tre grundläggande principerna har kompletterats med 

andra viktiga faktorer som är väsentliga för ett företags kvalitetsarbete. Modellen visar 

förutom användningen av de sju verktygen och syftet med problemlösningsprocessen även 

en utveckling av de fem faserna och tillämpningen av förbättringsverktygen i 

problemlösningsprocessen. 
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Figur 3.2 Utvecklad konceptuell modell över arbetet med kvalitetsförbättringar 

                                                 
134 He et al, 1996, sid. 41 
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4. Empiri 

 
 

mpirikapitlet presenterar de tre fallföretagen Balco AB, SMV Konecranes AB och Hydrauto Big 

Cylinders Ljungby AB som samtliga är småländska företag i tillverkningsindustrin. För 

respektive företag ges en kort företagspresentation och en beskrivning av företagens kvalitetsmål. Därefter 

redogörs för företagens kvalitetsarbete med fokus på problemlösningsprocessen, med utgångspunkt i 

kvalitetsmålen, och vilka förbättringsverktyg företagen använder. För att visa hur kvalitetsmålen 

åskådliggörs med hjälp av förbättringsverktygen finns exempeldiagram med som bilagor.   

 E

 

4.1 Balco AB 135

 
Balco grundades år 1987136 och tillverkar kundanpassade balkongsystem. Förutom bolag i 

Sverige, där huvudkontoret ligger i Växjö, har Balco också bolag i Norge, Danmark, 

Tyskland och England. Balco i Växjö har 140 anställda och har idag en omsättning på cirka 

500 miljoner kronor och varje vecka tillverkas cirka 250 balkonger. Det finns tio olika 

standardmodeller att utgå ifrån när balkongerna konstrueras men varje balkong anpassas 

efter kundens önskemål och antalet olika balkongsammansättningar är stort. Företaget har 

sedan år 1999 varit certifierat enligt ISO 9001 och kvalitets- och miljösamordnaren Peter 

Löfström ansvarar för kvalitetsarbetet inom företaget. Peter betonar att även om han är 

den ende som är direkt ansvarig för kvaliteten är kvalitetstänkandet någonting som alla i 

hela organisationen är medvetna om och företagets samtliga anställda medverkar i att 

ständigt förbättra kvaliteten och därför genomgår varje anställd en kort utbildning vid 

anställningen. Samtliga anställda har även en checklista i bröstfickan på arbetskläderna med 

punkter som ska kontrolleras innan produkten skickas vidare till nästa station för att 

säkerställa en hög kvalitet. På så sätt kan man undvika småfel som kan orsaka stora 

kostnader om felet inte upptäcks och åtgärdas med en gång. 

 

Balcos tillverkningsprocess börjar med försäljningscykeln som innefattar konstruktion av 

balkongen i samråd med kunden. Från säljarens första kontakt med kunden till färdig 

balkong, samlas information in för att kunna tillverka exakt den balkong som kunden 

efterfrågar. När balkongens konstruktion är färdig sker beredning som innebär att 

                                                 
135 Peter Löfström, Miljö- och kvalitetssamordnare, 2006-04-21, 2006-05-06 
136 www.balco.se, 2006-04-24 
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balkongens material anpassas och förbereds. Därefter tar produktionsavdelningen över, 

som är indelad i logistik, smedja och montage, och startar tillverkningen. För varje del i 

tillverkningsprocessen tar man fram information och statistik som används som 

beslutsunderlag och för att visa trender.  

 

Balco har för närvarande sju kvalitetsmål uppsatta som mäts och redovisas varje kvartal 

och målen justeras varje år:137

 

 Antal objektsreklamationer – kostnader för objektsreklamationer, som delas in i 

kategorierna kundanmärkning, besiktningsanmärkning och leveransanmärkning, får 

ej överstiga en viss procent av fakturerat belopp.  

 Leveranssäkerheten – verklig leveranstid genom planerad leveranstid mäts och 

redovisas där förseningsfaktorn inte får överstiga en uppsatt procentenhet.  

 Tidsförluster – kassationer och produktionsstörningar, som uppstår i de olika 

tillverkningsstationerna, mäts och redovisas och får ej överstiga en viss procent av 

det totala antalet tillverkningstimmar.  

 Ritningsfel – kostnaden för ritningsfel får ej överstiga en uppsatt procentandel av den 

totala omsättningen. Man mäter även antalet ritningsfel på 

projekteringsavdelningen. 

 Kassationer på inköpt material – vid mottagningskontroller mäts samtliga kassationer 

på inköpt material och ingen leverantör skall ha ett sammanlagt reklamationsvärde 

som överstiger en bestämd procentsats av det fakturerade beloppet.   

 Leverantörssäkerhet på inköpt material – verklig leveranstid genom utlovad leveranstid 

mäts och förseningsfaktorn får ej överstiga en viss procent. 

 Kundtillfredsställelsen – mäts via enkätundersökningar där resultatet sammanställs och 

analyseras i ledningsgruppen. Mätningarna ska göras minst två gånger per år och ett 

genomsnittligt betygsmål är uppsatt.  

 

Av de sju kvalitetsmålen redovisas endast objektsreklamationer, tidsförluster och ritningsfel 

i form av diagram vilka den fortsatta empiriska undersökningen kommer att grundas på. 

 

                                                 
137 Balcos kvalitetsmanual 
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4.1.1 Datainsamling och identifiering av problem 
 
Alla avvikelser som upptäcks ska rapporteras och inrapporteringen sker av samtliga 

anställda med hjälp av förbättringsrapporter138 som lämnas till Peter. Rapporterna går 

sedan Peter igenom och analyserar tillsammans med de funktionsansvariga. Rapporten är 

indelad i sex olika problemområden: Leveransanmärkning – fel som upptäcks vid leverans 

eller efter att balkongen levererats till kunden. Besiktningsanmärkning – avvikelser som 

upptäcks vid besiktning som görs av en opartisk besiktningsman när en balkong är 

färdigställd. Kundanmärkning – anmärkning från kund under produktionens gång eller som 

uppstår en tid efter att kunden tagit emot sin produkt. Reklamation – fel som upptäcks 

under produktionens gång som beror på underleverantörer. Interna avvikelser – fel som 

uppstår någon gång från att order tagits emot till dess att leverans sker till kund som beror 

på fel i de olika avdelningarna. Förebyggande åtgärd/förbättringsförslag – där de anställda kan 

lämna förslag på åtgärder och förbättringar. Rapporterna anger, förutom vilket fel som har 

uppmärksammats även en beskrivning av felet och vem som rapporterat avvikelsen.  

 

Resultatet av mätningarna som görs av kvalitetsmålen ställs upp i diagramform för att 

åskådliggöra för de anställda hur väl man har nått upp till de uppsatta kvalitetsmålen och 

visar utvecklingen för varje kvartal ett antal år tillbaka i tiden. Leveransanmärkningar, 

besiktningsanmärkningar och kundanmärkningar, som tillsammans benämns 

objektsreklamationer, rapporterats genom förbättringsrapporten och sammanställs i ett 

trenddiagram139. Diagrammet ställs upp för att åskådliggöra utvecklingen av de 

objektsreklamationer som rapporterats i form av procent av omsättningen. Tidskassationer, 

som innebär att produktionen står stilla, kan uppstå till följd av att materialet inte anlänt i 

tid till företaget eller att en maskin tillfälligt får driftstopp. Alla tidskassationer i 

produktionen som rapporteras via en stationär dator sammanställs i ett trenddiagram.140 

Trenddiagrammet för tidskassationer visar vilken procent av de totala 

produktionstimmarna som motsvarar produktionsstillestånd.  

 

Samtliga interna avvikelser redovisas i form av en checklista141 där varje fel ställs upp för sig 

uppdelat på kvartal. För varje avvikelsetyp anges hur stor procentandel just den typen av fel 
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står för i relation till de totala avvikelserna. Checklistan sammanställs i ett tårtdiagram där 

varje avvikelse motsvarar en tårtbit. Man skiljer även på interna avvikelser som orsakats på 

grund av interna händelser och som orsakats av leverantören (reklamationer). Dessa 

åskådliggörs i var sitt trenddiagram142 där man kan se antal rapporterade avvikelser per kvartal 

det senaste året. En intern avvikelse, som även är ett av kvalitetsmålen, är ritningsfel. En 

sammanställning av dessa redovisas i form av ett histogram143 där man kan avläsa hur stora 

kostnader dessa orsakat i relation till omsättningen.  

 

4.1.2 Identifiera tänkbara orsaker 
 
I de fall avvikelser inrapporteras via förbättringsrapporten kan ofta orsaken till felet direkt 

utläsas då en utförlig beskrivning av problemet och orsaken görs av rapportören. Om 

orsaken till problemet inte framgår av rapporten görs närmare analyser av checklistan, 

trenddiagrammen och histogrammet som då används som underlag. Diagrammen 

analyseras noga och orsaker till varför trenden ser ut som den gör diskuteras av Peter och 

de funktionsansvariga. Från checklistan kan man utläsa i vilken funktion problemet 

uppstått och kan utifrån detta analysera troliga orsaker beroende på avdelning men närmare 

orsaker kan inte identifieras med hjälp av diagrammen och man ställer inte heller upp 

orsaker i diagramform.  

 

4.1.3 Identifiera huvudorsaker 
 
Om den direkta orsaken till en avvikelse inte går att utläsa ur förbättringsrapporten görs 

närmare analyser av funktionsansvarig på den avdelning där problemet uppstått. Peter 

menar att ”man kan aldrig titta på ett diagram och se orsaken utan det är vi människor bakom som 

måste analysera det hela”.  

 

4.1.4 Åtgärder 
 
Peter menar att ”de viktigaste åtgärderna är inte de korrigerande åtgärderna utan de förebyggande 

åtgärderna”. Om ett fel eller en avvikelse uppstår är det viktigt att se till att inte samma fel 

uppstår igen, åtgärden som vidtas ska inte tillfälligt lösa problemet utan medföra en 

bestående förbättring. Utifrån orsaken till problemet diskuterar Peter och 
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funktionsansvariga tänkbara lösningar. Via förbättringsrapporten inkommer också förslag 

på förbättringsåtgärder och i de fall de anställda själva kan åtgärda avvikelser bör detta 

göras direkt och då även rapportera vilken åtgärd som vidtagits. Genom att studera 

trenddiagrammen kan man även utläsa eventuella trender för att avgöra vilken åtgärd som 

är lämplig. Vilken åtgärd som skall vidtas enas man om genom djupare analyser av och 

diskussioner om, den rådande situationen. ”Det väsentliga är att man kan läsa ut och göra rätt 

saker i förhållande till vad som har hänt.” 

 

4.1.5 Uppföljning 
 
Denna del i problemlösningsprocessen är en viktig del i Balcos förbättringsarbete och Peter 

menar att ”om inte uppföljning görs är arbetet med att ständigt förbättra kvaliteten bortkastat”. 

Kvalitetsmålen följs upp genom regelbundna mätningar som sammanställs i form av 

checklista, trenddiagram och histogram. Diagrammen redovisas kvartalsvis och visar 

utvecklingen från och med tre år bakåt tiden. Peter påpekar att det inte räcker att sätta upp 

ett mål utan man behöver ständigt följa upp för att se att man har möjlighet att nå målet 

och utifrån detta avgöra om man under resans gång behöver göra korrigerande åtgärder.  

 

4.1.6 Sammanfattning 
 
Balcos kvalitetsarbete är ett ständigt arbete och för att sammanställa, redovisa och få en 

överblick hur väl man lyckas nå upp till kvalitetsmålen tas bland annat löpande rapporter 

fram. Kvalitetsmålen redovisas för ledningen varje kvartal vid ledningsmöten och 

informationsmöten hålls även veckovis där bland annat kvalitetsfrågor diskuteras. På Balco 

ses diagrammen som ett kommunikationsmedel och ett sätt att åskådliggöra en verklighet 

så att alla anställda ska förstå informationen. Peter betonar även vikten av att alla anställda 

arbetar som ett team och, när fel uppstår, inte skylla på varandra. Alla anställda ska sträva 

efter att göra vad som är bäst för företaget. Anledningen till att man valt att arbeta med de 

aktuella verktygen checklista, histogram och trenddiagram beror på tillgänglighet och 

tillfälligheter då verktygen använts som åskådningsexempel. Peter gör inte någon större 

åtskillnad mellan diagrammens funktion utan ser diagrammen som komplement till 

varandra när informationen ska åskådiggöras. Peter betraktar Balcos kvalitetsavdelning som 

företagets största avdelning då alla anställda medverkar i förbättringsarbetet.  
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4.2 SMV Konecranes AB144

 
SMV Konecranes som ligger i Markaryd grundades år 1947 och tillverkar gaffeltruckar och 

containerlyfttruckar. Företaget hette tidigare SMV Lifttrucks men när finska Konecranes, år 

2004, köpte upp företaget byttes namnet till SMV Konecranes. I fabriken i Markaryd sker 

endast montering av truckarna medan tillverkning av samtliga delar lagts ut till 

underleverantörer. Företaget har 115 anställda och hade år 2005 en omsättning på ca 612 

miljoner kronor. SMV har kapacitet att tillverka cirka 350 maskiner per år. År 2002 

certifierades företaget enligt ISO 9001 då man insåg hur viktigt det var med ett 

kvalitetsintyg eftersom 90 % av all försäljning sker utanför Sverige. I internationella 

sammanhang är det viktigt att förklara företagets kvalitetskontrollsystem vilket ett certifikat 

märkbart underlättar. Nils-Olof Larsson är teknisk chef och huvudansvarig för kvaliteten 

vilket innebär att han ansvarar för målsättningar, metoder för mätning, uppföljning och 

redovisning samt presentation för ledningsgruppen. Presentation av de fyra kvalitetsmålen 

görs vid ”Ledningens Genomgång” som hålls varje kvartal. Företaget inte har någon 

kvalitetsavdelning eftersom man vill integrera kvalitetsfrågor i hela organisationen och 

därför är respektive funktionschef ansvarig för kvaliteten på den egna avdelningen. SMV 

betraktar kvaliteten som mycket viktig då det blir mycket kostsamt om en truck blir 

stillastående hos kunden. 

  

SMV Konecranes har följande fyra kvalitetsmål uppsatta:145

 

 Kundattitydsundersökning och distributörernas rapporter – där omvärldens inställning 

till SMV och dess produkter undersöks via en regelbunden attitydundersökning i 

enkätform till kunder, användare och agenter. Målet är att komma fram till 

åtgärder, som förbättrar kundrelationerna och gör SMV Konecranes till en mer 

eftertraktad leverantör inom den tyngre lasthanteringen.  

 Antalet reklamationer från kunder, användare och distributörer – målet är att 

nedbringa antalet reklamationer och deras kostnad genom att ta reda på och mäta 

reklamationernas mängd, omfattning, typ, orsak och kostnad. Med detta arbetssätt 

erhålls kunskap om vilka de flesta och största problemen är för kunderna.  

                                                 
144 Nils-Olof Larsson, teknisk chef och kvalitetsansvarig, 2006-04-26 
145 SMVs kvalitetsmanual 
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 Antal felaktigheter i leveranstesten – mäts för att felaktigheter skall upptäckas före 

leverans. SMV Konecranes vill ha kunskap om mängd, omfattning, orsak och 

kostnad för dessa felaktigheter.  

 Avvikelserapportering – material- och arbetskostnad för uppkomna fel i produktionen 

mäts och registreras på blanketter som fylls i av de anställda där även felorsaker 

anges.  

 

Eftersom SMV inte vill lämna ut uppgifter om genomförda kundundersökningar utesluts 

detta kvalitetsmål i den fortsatta empiriska undersökningen.  

 

4.2.1 Datainsamling och identifiering av problem 

 
För kvalitetsmålet antal reklamationer sätts måltal upp för hur stora reklamationskostnader 

som godtas. Den accepterade nivån består av en procentsats av omsättningen som är en väl 

accepterad siffra i branschen och ändras i början av varje år eftersom man strävar efter att 

minska antalet reklamationer. De felområden, och därmed de typer av problem, som kan 

anmälas som reklamationer är ram och kaross, styraxel, motor, växellåda, drivaxel, 

hydraulik, elsystem, hytt, lyftbom, stativ, vagn, gaffel, aggregat, extra utrustning, ventilation 

samt hjul och däck. Reklamationerna kodas och registreras i ett särskilt system där man 

anger reklamationsnummer, vem som hanterat reklamationen, vilken kund som gjort 

reklamationen, vilken maskin det gäller och en kortfattad beskrivning av felet. Även 

kostnaden för att åtgärda reklamationen i form av material och arbete anges. Samtliga 

reklamationer ställs upp i form av en checklista146 där man summerar och redovisar antalet 

inkomna reklamationer. Reklamationerna sammanställs av serviceavdelningen i ett 

histogram147 där felområdena redovisas och vilka de största problemen är går att utläsa.  

 

Innan den färdiga trucken levereras till kunden genomgår varje maskin ett leveranstest där 

man provkör trucken i minst åtta timmar. Vid provkörningen kontrolleras trucken på cirka 

300 punkter och för varje fel som upptäcks tilldelas trucken en viss poäng, beroende på hur 

allvarlig anmärkelsen är, som registreras i färdigställda protokoll. Vid anmärkningar 

åtgärdas felen och därefter görs ett nytt sluttest. Alla truckarna ska genomgå testet utan 
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några felpoäng innan maskinen levereras till kunden. Felen sammanställs i en checklista148 

där man tydligt ser anmärkningarna för respektive maskin. Företaget har ett mål uppsatt 

som anger vilken medelpoäng man accepterar att truckarna har vid sluttestet. 

Medelpoängen för samtliga maskiner sammanställs i ett trenddiagram149 där måltalet anges 

och det går att avläsa hur väl man lyckats nå målet. Diagrammet sätts upp på en 

anslagstavla för att åskådliggöra informationen för de anställda. 

 

För att identifiera avvikelser och problem i monteringen låter man de anställda fylla i 

avvikelserapporter150 där man anger vilken typ av avvikelse som uppstått. I rapporten görs 

en beskrivning av avvikelsen där felorsaken anges och även vilket material som gått åt samt 

den tid det har tagit att åtgärda avvikelsen. En första redovisning av avvikelserapporterna 

görs i form av en checklista151 där man summerar antalet avvikelser per månad. 

Sammanställningar av antalet avvikelserapporter tas fram i form av ett trenddiagram152 där 

antalet inkomna avvikelserapporter anges. Även en sammanställning görs i form av ett 

trenddiagram153 för att åskådliggöra den kostnad som avvikelserna orsakat där kurvan utgör 

den totala kostnaden per månad. I detta trenddiagram anges ett måltal med den kostnad 

man accepterar att avvikelserna orsakar per månad. Det är viktigt att alla i personalen 

rapporterar alla upptäckta avvikelser och man försöker hela tiden motivera personalen att 

fylla i avvikelserapporten vid upptäckta fel. Om avvikelserna inte rapporteras kommer de 

inte upp till ytan och kan inte heller åtgärdas och man kan inte heller förhindra att de 

uppstår igen. De framtagna trenddiagrammen sätts upp på anslagstavlan för att 

åskådliggöra informationen för de anställda. 

 

4.2.2 Identifiera tänkbara orsaker 

 
Orsaker till de reklamationer som registreras delas in i arbetsfel, leverantörsfel, 

konstruktionsfel, marknadsfel, transportskada, goodwill, förlängd garanti, reservgaranti och 

övrigt. Felorsakerna ställs upp i ett histogram154 där respektive felorsak motsvarar en stapel i 

diagrammet. Serviceavdelningen ansvarar för att analysera orsakerna till de reklamationer 
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som anmäls och analysen presenteras vid de servicemöten som hålls fyra gånger per år där 

Nils-Olof, serviceavdelningen, huvudkonstruktörerna, produktionschefen och 

logistikchefen medverkar. 

 

Orsaker till de anmärkningar som identifieras vid sluttesterna anges i protokollet och 

sammanställs i form av checklistor. Vid de konstruktions- och produktionsgenomgångar 

som hålls varje vecka analyserar Nils-Olof och de konstruktionsansvariga vad som orsakat 

felanmärkningarna genom att gå igenom respektive truck för sig. 

 

Vid identifiering av tänkbara orsaker till de avvikelser som rapporterats tar man hjälp av de 

ifyllda avvikelserapporterna där den anställd som anmält avvikelsen även angett felorsaken. 

Eftersom det i avvikelserapporten står angett vilka typer av felorsaker som kan rapporteras 

är dessa inte svåra att avläsa och de felorsaker som kan anges är arbetsfel, leverantörsfel, 

konstruktionsfel, inköpsfel, lager/transportfel, marknadsfel och övriga fel. En genomgång 

av samtliga avvikelser som rapporterats görs vid de konstruktionsgenomgångar som hålls 

varje vecka där Nils-Olof och huvudkonstruktörerna medverkar.  

 

4.2.3 Identifiera huvudorsaker 

 
För att identifiera huvudorsakerna till reklamationerna används det histogram som 

serviceavdelningen utformat där de felorsaker som är vanligast förekommande tydligt går 

att utläsa i form av den stapel som är högst. Vid servicemötena genomförs djupgående 

analyser där varje felorsak noggrant diskuteras för att komma fram till huvudorsaken.  

 

Identifiering av huvudorsakerna till de anmärkningar som upptäckts vid sluttesterna sker 

vid konstruktions- och produktionsgenomgången. Där går de inblandade noggrant igenom 

checklistan och analyserar varje truck för sig och de största problemområdena för att 

därefter identifiera huvudorsakerna till varför maskinernas felpoäng uppstår.  

 

För att identifiera huvudorsakerna till de avvikelser som rapporteras görs en djupare analys 

av checklistan vid konstruktionsgenomgången som hålls med den ansvariga avdelningen 

varje vecka. Man går där igenom vilka anmärkningar som rapporterats för att därefter 

analysera varför avvikelsen uppstått. 
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4.2.4 Åtgärder 

 
”De fel vi tar itu med först är de som orsakar de största kostnaderna eller de fel som är mest irriterande för 

kunden. Eftersom det kan vara svårt att identifiera både orsaker och anledningar till varför problem 

uppstår kan det även vara svårt att hitta lämpliga lösningar.” 

 

Vid servicemötena, efter att man diskuterat vilka reklamationer som bör prioriteras, 

diskuteras vilken åtgärd som är lämpligast och en ansvarig person får i uppgift att lösa 

problemet till nästa möte. Om den person som är ansvarig inte lyckas åtgärda felet till nästa 

servicemöte tas problemet upp igen för att hitta en ny åtgärd.  

 

För att besluta om åtgärder som är lämpliga för att minimera maskinernas felpoäng vid 

sluttesterna diskuteras vid konstruktions- och produktionsgenomgångarna vilken åtgärd 

som är bäst. Det kan till exempel vara nödvändigt att omkonstruera en viss trucktyp som 

orsakar mycket kostnader på grund av fel som uppstår.  

  

De avvikelser som registreras diskuteras och analyseras noggrant på de möten som hålls 

varje vecka för att komma fram till vilka åtgärder som bör vidtas. Till hjälp används de 

framtagna diagrammen, i form av checklistor och trenddiagram som underlag. Ansvarig för 

den avdelning som en avvikelserapport gäller får sen i uppdrag att åtgärda felet och 

motverka att det uppstår igen.  

 

4.2.5 Uppföljning 

 
Eftersom SMV ständigt arbetar med att förbättra kvaliteten görs uppföljningarna 

regelbundet för att se vilken effekt de vidtagna åtgärderna har fått och de 

förbättringsverktyg som används är checklista, histogram och trenddiagram. Företaget 

strävar alltid efter att höja ribban, att minska antalet reklamationer, avvikelser och fel i 

sluttesterna och nya kvalitetsmål sätts i början på varje år.  

 

4.2.6 Sammanfattning 
 
SMV Konecranes arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten på truckarna då det i de fall 

en maskin blir stillastående hos kunden, blir mycket kostsamt för SMV. Nils-Olof är 
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kvalitetsansvarig men samtliga i företaget medverkar till att förbättra kvaliteten. De 

förbättringsverktyg som används för att åskådliggöra informationen gällande hur väl man 

lyckats nå de uppsatta kvalitetsmålen för de anställda är checklista, histogram och 

trenddiagram.  

   

4.3 Hydrauto Big Cylinders Ljungby AB155

 
Hydrauto Big Cylinders Ljungby AB tillhör Hydrauto Group som har sitt huvudsäte i 

Skellefteå och innefattar fem fabriker, fyra i Sverige och en i Finland. Fabrikerna i Sverige 

är belägna i Skellefteå, Östersund, Bispgården och Ljungby och fabriken i Finland ligger i 

Perniö. Hydrauto Big Cylinders Ljungby AB tillverkar hydraulcylindrar till stora 

gaffeltruckar, containertruckar och skogsmaskiner samt mobila kranar som sitter på 

lastbilar. Alla cylindrar som tillverkas är av större storlek, därav namnet Hydrauto Big 

Cylinders. Fabriken i Ljungby omsätter cirka 160 miljoner kronor och har 81 anställda. 

Varje år tillverkas cirka 12 000 cylindrar och största delen av tillverkningen sker mot order 

som brukar bestå av ett fåtal cylindrar. Vissa av de stora kunderna är lokaliserade i södra 

Sverige och på grund av den geografiska närheten tillverkar man därför även vissa små 

cylindrar som egentligen skulle ha tillverkats i fabriken i Skellefteå eller Östersund. På 

beställningar av de mindre cylindrarna utlovas en leveranstid på tre veckor och för de större 

cylindrarna utlovas en leveranstid på fem veckor. Hydrauto Big Cylinders har varit 

certifierade enligt ISO 9000 sedan år 1995 och är nu certifierade enligt ISO 9001:2000. 

Anders Möller som är vice VD och kvalitetsansvarig har arbetat på företaget sedan år 2004. 

 

Fabriken består av självstyrande grupper där varje grupp har hand om en tillverkningsline 

och det är alla anställdas ansvar att upptäcka felaktigheter. Det finns tre tillverkningsliner i 

fabriken och en serviceline som tillverkar komponenter samt en serviceline som ansvarar 

för godsmottagning, måleri och utlastning. De tre produktionslinerna tillverkar olika 

storlekar av cylindrar och ansvarar för hela produktionsprocessen från framplockning av 

material, tillverkning, montering och fram till att cylindern är färdig för målning. Man har 

som mål att utse en kvalitetskoordinator på varje line för att öka medvetenheten om 

kvaliteten och ständiga förbättringar. Detta kommer att innebära att man behöver utbilda 

de personer som utses som kvalitetskoordinatorer.  

 

                                                 
155 Anders Möller, Vice VD och kvalitetsansvarig, 2006-05-03, 2006-05-15 
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Hydrautos har tre kvalitetsmål uppsatta vilka är följande:156

 

 Leveranssäkerheten – både till kund och från leverantörer, ska minst uppgå till 98 % 

ackumulerat. Leveranssäkerheten från leverantörerna är ett måltal som man vill att 

leverantörerna ska hålla för att Hydrauto ska kunna hålla leveranssäkerheten till 

sina kunder, vilket är avtalsbundet. 

 Kostnaden för fältreklamationer – de fel som uppstår ute hos kunden, ska uppgå till 

högst 0,15 % av omsättningen. 

 Kostnaden för reklamationer från line – de fel som upptäcks vid ankomstkontroll ute 

hos kunden, ska högst uppgå till 0,05 % av omsättningen.  

 

4.3.1 Datainsamling och identifiering av problem 
 
Leveranssäkerheten, både till kund och från leverantör, ses som ett viktigt kvalitetsmål i 

företaget då nästan all produktion sker mot order och det är viktigt att man erhåller 

material i tid för att kunna hålla utlovade leveranstider. Varje dag följs leveranssäkerheten 

upp för att undvika eventuella produktionssläp, som innebär att man ligger efter i 

produktionen, vilket kan leda till att leverans inte kan ske på utlovad leveranstid. Varje 

vecka sammanställs informationen och kommuniceras ut i fabriken eftersom det är viktigt 

att de anställda är medvetna om eventuella produktionssläp uppstår. Månadsvis ställs 

informationen upp i histogram157 och sätts upp på en anslagstavla för att kunna redovisas för 

de anställda. Det uppsatta måltalet går att utläsa och det åskådliggörs tydligt hur väl man 

lyckats nå de två målen, vilka ofta följer varandra. Genom att ställa upp informationen i 

histogram kan man urskilja och följa trender. 

 

I dagsläget finns en ansvarig i servicelinen som registrerar, i ett datasystem, alla avvikelser 

som upptäcks och rapporteras av de anställda. Flera andra anställda, bland annat inköpare, 

produktionspersonalen och godsmottagare, har tillgång till datorerna och kan rapportera fel 

som upptäcks. Allt som rapporteras i datasystemet har Anders tillgång till och det är 

därifrån lätt att ta ut statistik gällande avvikelserapporteringarna som gjorts. De fyra 

problemområden som kan anmälas är leverantörsavvikelse, kundavvikelse, intern avvikelse 

och förebyggande åtgärd. Leverantörsavvikelser innefattar alla fel som upptäcks och som 

har orsakats av leverantören. Kundavvikelser är de reklamationer som kunden rapporterar. 
                                                 
156 Hydrautos kvalitetsmål 
157 Bilaga 13 & 14 
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Intern avvikelse är problem som uppstått inom fabriken och kan innefatta att man av 

misstag förstört material eller gjort något fel under bearbetningen. På Hydrauto har man 

sällan återkommande fel, utan de avvikelser som uppstår är engångsföreteelser och i 

relation till hur många cylindrar som tillverkas är antalet reklamationer idag ganska lågt.  

  

De reklamationer som rapporteras från kunderna, kundavvikelserna, kan innefatta 

fältreklamationer och reklamationer från line. Fältreklamationer innebär reklamationer som 

görs när cylindern har varit i bruk en period och reklamationer från line är fel som kunden 

upptäcker vid ankomstkontrollen samt vid montering av cylindern i maskinen. Hydrauto 

utlovar en garanti på cylindrarna i 24-30 månader vilket innebär att fältreklamationerna kan 

rapporteras till företaget upp till 30 månader efter leverans från fabriken. Två histogram tas 

fram, ett för fältreklamationer158 och ett för reklamationer från line (ankomstkontroll)159, 

för att åskådliggöra hur stora kostnaderna är för rapporterade reklamationer i relation till 

omsättningen. På Hydrauto har man tidigare haft stora problem med reklamationer både 

från line och fältreklamationer och för att minimera dessa problem tog Anders hjälp av 

paretodiagrammet för att visa, med hjälp av statistik, vilka som är de största felen.  

 

Reklamationerna som kommer in till företaget ställs upp och redovisas i ett paretodiagram160 

där man åskådliggör hur många reklamationer som rapporteras och lätt kan utläsa vilken 

typ av reklamation som är vanligast. Vid vissa tillfällen ställs även paretodiagrammet upp 

för att åskådliggöra hur stora kostnader reklamationerna orsakat. Paretodiagram tas även 

fram för respektive kundgrupp där det går att utläsa vilken kundkategori som anmält det 

största antalet reklamationer och vad dessa kostat företaget.  

 

Eftersom produktionen är orderstyrd och man ständigt ställer om maskinerna är 

styrdiagrammet inte ett verktyg som är aktuellt hos Hydrauto. Det går inte att avgöra om 

processerna är stabila eftersom förutsättningarna hela tiden förändras. Eftersom all 

nödvändig information finns i datasystemet anser Anders även att det innebär dubbelt 

arbete att ställa upp informationen i checklistor.  

  

                                                 
158 Bilaga 15 
159 Bilaga 16 
160 Bilaga 17 

                             40



~ Empiri ~ 
 

4.3.2 Identifiera tänkbara orsaker  
 
Efter att ha studerat de olika paretodiagrammen som framtagits avgörs vilka problem som 

bör prioriteras. Med hjälp av paretodiagrammet, som tas fram över olika kundkategorier, 

kan man utläsa vilken kund som drabbats av flest problem och utifrån det komma fram till 

vilken typ av fel som är vanligast på en viss typ av cylinder. Om man märker att en viss 

cylinder drabbas oftare av en viss feltyp är det viktigt att komma fram till vad som orsakat 

detta. För att utreda orsaker till uppmärksammade problem sätts en specialistgrupp ihop, 

initierat av Anders, där exempelvis montörer, produktionstekniker och konstruktörer 

medverkar beroende på vilket problem som uppstått. De berörda parterna diskuterar och 

analyserar möjliga orsaker och listar sedan de mest troliga orsakerna.  

 

Vid arbetet med att identifiera tänkbara orsaker till problemen används alltså inte något av 

de olika förbättringsverktygen. Hydrauto arbetar på ett liknande sätt som med ett orsaks-

verkan-diagram för att få struktur på vilka orsaker som kan vara till grund att problemen 

uppstår men informationen ställs inte upp i ett diagram. ”Jag vet att orsaks-verkan-diagram har 

vi med i vårt i kvalitetssystem men vi har inte använt det på flera år.” Andra former av verktyg och 

metoder som Anders arbetar med är exempelvis FMEA, släktskapdiagram och träddiagram.  

 

4.3.3 Identifiera huvudorsaker  
 
För att identifiera vilka huvudorsaker som föranlett problemen används paretodiagrammet 

där man ställer upp felorsakerna och djupare analyser genomför av de personer som har 

kunskaper om problemområdet. 

 

4.3.4 Åtgärder 
 
Anders menar att paretodiagrammet är ett bra verktyg eftersom det är lätt att kommunicera 

vilka punkter som är allvarligast, och näst allvarligast så att man vet vilken ordning man ska 

lösa problemen. För att hitta lämpliga åtgärder analyserar det sammansatta specialistteamet, 

bestående av montörer, produktionstekniker och konstruktörer hur man ska tackla 

problemet för att kunna reducera men helst eliminera detta. 
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4.3.5 Uppföljning 
 
Kvalitetsmålen mäts regelbundet och sammanställs månadsvis i diagram. Anders redovisar 

sedan diagrammen på informationsmöten som hålls varje månad där diagrammen 

åskådliggör hur man ligger till i förhållande till de uppsatta målen. På informationsmötet 

följer man också upp, med hjälp av diagrammen, om de åtgärder man har vidtagit har lett 

till förbättringar. Oftast leder de åtgärder man vidtagit till produktionsförändring av något 

slag eller att arbetsmetoderna förändras vilket gör det viktigt att följa upp och se vilken 

effekt förändringen fått. Varje månad rapporterar Anders resultatet för kvalitetsmålen till 

huvudkontoret i Skellefteå. De framtagna diagrammen sätts även upp på anslagstavlan så 

att samtliga anställda kan ta del av informationen.   

 

4.3.6 Sammanfattning 
 
Då Hydrauto har haft kvalitetsproblem och belastats med mycket reklamationer har 

paretodiagrammet upplevts som ett mycket effektivt verktyg. Med hjälp av detta har man 

lyckats eliminera problem som uppstått genom att identifiera de största problemen och 

arbetat med att lösa dessa först. Paretodiagrammet tas dock fram i syftet ”mera för att bara 

visa för personalen hur läget är”. För övrigt är det endast histogrammet av de sju 

förbättringsverktygen som används när man vill åskådliggöra utvecklingen av 

leveranssäkerheten. Trots att man inte använder fler av verktygen menar Anders ”att om 

man har med sig tankesättet som finns i verktygen så kan man komma en bra bit på väg”. 
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5. Analys 
 
 

analysen jämförs teori och empiri för att avgöra vilka likheter och skillnader som förekommer. Även de 

tre fallföretagen jämförs gällande arbetet med ständiga kvalitetsförbättringar och de sju 

förbättringsverktygens tillämpning i problemlösningsprocessen. För att analysen ska bli tydlig följs de tre 

huvudrubrikerna i teoriavsnittet det vill säga ständiga kvalitetsförbättringar, de sju förbättringsverktygen 

och problemlösningsprocessen och sammanfattningsvis presenteras uppsatsens slutliga konceptuella modell. 

 I

 

5.1 Ständiga kvalitetsförbättringar 
 
 
Samtliga tre fallföretag ser kvalitet som en viktig del i det dagliga arbetet och strävar hela 

tiden efter att förbättra processer och produkter. Som utgångspunkt i förbättringsarbetet 

har samtliga företag kunden i fokus vilket Goetsch och Davis menar att företag bör ha för 

att kunna öka sina konkurrensfördelar. Företagens produktion styrs i princip av de externa 

kunderna då alla produkter utformas efter den enskilda kundens behov. Balco, SMV och 

Hydrauto tar även hänsyn till de interna kunderna, de anställda, som på olika sätt involveras 

i företagens processer.  

 

Chapman och Hyland skriver att för ett framgångsrikt förbättringsarbete bör företaget 

struktureras efter arbetssättet så att hela företaget genomgående stödjer kvalitetsarbetet. 

Inom de tre företagen är alla involverade från högsta ledningen till de anställda i 

produktionen och medvetenheten om ständiga förbättringar och vikten av kvalitet 

genomsyrar företagskulturen. För att framgångsrikt förbättringsarbete är fallföretagen noga 

med att utbilda personalen för att upprätthålla kvalitetstänkandet inom företagen. Balcos 

anställda genomgår en utbildning vid anställningen och varje anställd har en checklista i 

arbetskläderna med punkter som ska kontrolleras innan balkongen skickas vidare till nästa 

produktionsavdelning. På SMV är varje funktionschef ansvarig för kvaliteten på den egna 

avdelningen vilket kräver att de är kunniga inom kvalitetsområdet. Hydrauto har som mål 

att utse kvalitetskoordinatorer på respektive line vilket företaget är medvetet om kommer 

kräva utbildning. Hos samtliga fallföretag finns en person som är huvudansvarig för 

kvalitetsarbetet men medvetenheten finns hos alla anställda och hela företaget arbetar 

tillsammans med att förbättra kvaliteten.  
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Chapman och Hyland skriver vidare att mål och delmål bör utformas för verksamheten. 

Företagen har förutom det övergripande verksamhetsmålet även kvalitetsmål uppsatta och 

alla i företaget är medvetna om vilka kvalitetsmålen är och görs hela tiden delaktiga i hur 

man ligger till i förhållande till dessa. Eftersom kvalitetsmålen varje år justeras innebär det 

att de tre fallföretagen ständigt strävar efter kvalitetsförbättringar. Genom kvalitetsmålen 

vet de anställda vad som förväntas av dem och målen bidrar också till teamwork då alla 

strävar efter samma mål vilket Evans och Lindsay menar är viktigt för att undvika onödiga 

konflikter. Liksom vad Goetsch och Davis menar arbetar företagen både förebyggande 

med kvalitet genom att regelbundet göra mätningar och i efterhand genom att registrera alla 

avvikelser som uppdagas efter att produkten lämnat företaget och implementera 

korrigerande åtgärder så att inte dessa uppstår igen.  

 
Hos samtliga företag fattas inga beslut utan ett bra underlag, för att försäkra sig om att de 

kvalitetsförbättrande åtgärder som vidtas är lämpliga. Resultatet från mätningarna av 

kvalitetsmålen sammanställs till lättförståelig information och utifrån detta underlag fattas 

beslut om vilka eventuella förändringar som behöver göras för att säkerställa att målen 

uppfylls. Peter på Balco poängterar även att det är viktigt med ständiga uppföljningar för 

att se så man lyckas nå upp till kvalitetsmålen. Alla avvikelser som rapporteras, både interna 

och externa arbetar företagen ständigt med genom att samla in data om problemområdet 

och utifrån dessa data fatta beslut om lämpliga åtgärder. I arbetet med ständiga 

förbättringar skriver Chapman och Hyland att de sju förbättringsverktygen är effektiva 

hjälpmedel och de tre fallföretagen använder samtliga vissa av de olika verktygen som stöd 

i kvalitetsarbetet.  

 

5.2 De sju förbättringsverktygen 
 
Precis som McQuater skriver så bidrar användningen av förbättringsverktygen med att göra 

de anställda på de tre företagen delaktiga i förbättringsarbetet. Man uppmuntrar de 

anställda att rapportera avvikelser och komma med förslag som kan förbättra produkternas 

kvalitet. När datainsamlingen är gjord gör man de anställda delaktiga genom att 

åskådliggöra informationen i form av diagram för att uppmärksamma de anställda om 

kvalitetsbrister och förmedla betydelsen av kvalitetsarbetet. För att åstadkomma 

kvalitetsförbättringar anser Goetsch och Davis att det är viktigt med kommunikation inom 

företaget. Med verktygens hjälp och regelbundna informationsmöten sker en ömsesidig 
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kommunikation mellan ledning, kvalitets- och funktionsansvariga och övriga anställda inom 

fallföretagen. Precis som Bamford och Greatbanks skriver så används verktygen för att 

åskådliggöra informationen på ett lättöverskådligt sätt för de anställda vilket de tre 

kvalitetsansvariga anser att förbättringsverktygens främsta roll är.  

 

Bamford och Greatbanks menar även att man bör kombinera de olika verktygen eftersom 

de bidrar med olika information och man får då större användning för dessa. På Balco ser 

man de verktyg som används som komplement till varandra och gör ingen större skillnad 

mellan de olika diagrammens funktion. Detta kan bero på att de typer av diagram som 

används visar liknande information där man i första hand vill utläsa trender. De tre verktyg 

som används är checklista, trenddiagram och histogram, och syftet med verktygen är att 

åskådliggöra respektive kvalitetsmål. Checklistan bidrar med information där samtliga 

interna avvikelser ställs upp och man i procent kan se vilket problem som är störst. Det går 

även att utläsa vilka avvikelser som upptäckts internt men som orsakats av leverantörerna i 

trenddiagram. Histogrammet åskådliggör ritningsfelen där man för varje kvartal kan se hur 

stor kostnaden är i relation till omsättningen. Trenddiagrammet ställs upp för att visa 

utvecklingen av objektsreklamationer samt tidskassationer. De bidrar även med 

information om de interna avvikelserna (både orsakade internt och externt) och därav kan 

man utläsa hur trenden ser ut. Informationen ställs upp i diagram för att kunna 

åskådliggöra utvecklingen för respektive kvartal och visa om förbättringar gjorts. 

 

På SMV sammanställs tre av kvalitetsmålen i checklistor vilka bidrar med mycket 

information om de olika målen. Företaget ställer även upp medelpoängen vid 

leveranstestet, antalet avvikelser och kostnaden för avvikelserna i trenddiagram för att 

kunna utläsa eventuella trender. Anmälda reklamationer sammanställs i ett histogram för att 

tydligt åskådliggöra vilka felområden och felorsaker som orsakar de största kostnaderna. 

Med hjälp av de tre verktyg som används ställs olika typer av information upp på olika sätt 

för att främst åskådliggöra informationen för de anställda Man använder alltså inte mer än 

ett diagram för att åskådliggöra samma information eller kvalitetsmål. Hydrauto redovisar 

kvalitetsmålen i paretodiagram och histogram. I paretodiagrammet kan man utläsa 

kostnaden för, alternativt antalet, reklamationer och histogrammen visar leveranssäkerheten 

till kund och från leverantör uppdelat på månader. Reklamationerna ställs även upp i 

histogram där man skiljer på reklamationer från line och fältreklamationer. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Balco och SMV använder sig av, förutom checklistan, 
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endast ett av de sju förbättringsverktygen för att åskådliggöra de olika kvalitetsmålen och 

använder därmed inte en kombination för att visualisera informationen. Hydrauto som 

använder sig av datasystemet är inte i behov av någon checklista men använder däremot 

fler än ett verktyg för att ställa upp samma information.  

 
Checklista 
 
Datainsamlingen är ett oundvikligt steg i förbättringsarbetet eftersom man, enligt Oakland, 

utan fakta inte kan förbättra kvaliteten. Datainsamlingen hos Balco görs genom 

förbättringsrapporterna och rapportering av tidskassationer och på SMV på liknande sätt 

genom avvikelserapporteringar, reklamationer och leveranstester. Hydrautos datainsamling 

görs genom att alla avvikelser och reklamationer registreras i det datasystem man använder 

sig av. För att strukturera den stora mängd data som samlats in ställer både Balco och SMV 

upp informationen i form av checklistor. Detta gör inte Hydrauto då man anser att det 

innebär dubbelt arbete eftersom all information finns i datasystemet och man lätt kan ta 

fram lämpliga diagram. Eftersom Hydrauto inte ställer upp informationen i checklistor kan 

det leda till att man inte uppmärksammar alla avvikelser som rapporterats i datasystemet. 

SMV skriver ständigt ut listor på vad som rapporterats in, både reklamationer, 

leveranstester och avvikelserapporteringar vilket gör att problemen blir mer överskådliga 

och man kan analysera och diskutera samtliga problem för sig. Fördelar med Hydrautos 

datasystem är dock att all information som man vill ta fram finns lättillgänglig och Anders 

kan lätt ta fram de diagram som behövs inför möten med anställda och ledningen.  

 

Eftersom de tre företagen har uppsatta kvalitetsmål vet man vilken typ av data som 

behöver samlas in. De data som samlas in är därför relevant vilket McQuater påpekar är 

viktigt. Han menar även att man regelbundet ska kontrollera och granska insamlad data 

vilket de tre företagen gör. Balco sammanställer insamlad data i diagramform och redovisar 

dessa varje kvartal. Peter framhäver även att det är viktigt att man även mellan att 

diagrammen tas fram ständigt följer upp insamlad data för att försäkra om att man når upp 

till de fastställda målen och kan avgöra om eventuella korrigerande åtgärder bör vidtas. 

Balco har varje vecka informationsmöten där bland annat kvalitetsfrågor diskuteras och 

varje kvartal hålls ledningsmöten. Varje vecka sammanställer serviceavdelningen på SMV 

rapporterade reklamationer och sammanställer ett histogram. Man har även veckovis 

konstruktions- och produktionsgenomgångar för att diskutera sammanställningar av 

leveranstester och avvikelserapporteringar. Hydrauto följer ständigt upp leveranssäkerheten 

                             46



~ Analys ~ 
 

genom att varje dag kontrollera om produktionssläp förekommer. Sammanställningar i 

diagramform görs varje vecka och varje månad för leveranssäkerheten och vid behov för 

reklamationerna.  

 
Paretodiagram 
 
Av de tre fallföretagen är det endast Hydrauto som använder sig av paretodiagrammet. 

Verktyget har upplevts som mycket effektivt då Hydrauto tidigare har brottats med 

kvalitetsproblem och då använt paretodiagrammet för att reda ut vilka problem som är 

störst och därmed bör prioriteras, vilket är paretodiagrammets främsta uppgift enligt 

Goetsch och Davis. Underlaget till paretodiagrammet tas från det datasystem man 

använder genom att välja vilket problem man vill ställa upp och under vilken tidsperiod 

och används inte i kombination med checklistan som Evans och Lindsay föreslår. Genom 

datasystemet tas därefter ett diagram fram vilket kan göras på olika problemområden och 

tidsperioder. Balco och SMV arbetar inte med paretodiagrammet vilket kan bero på att 

man använder ett liknande verktyg, histogrammet, som i stort sett används för att 

åskådliggöra samma information som paretodiagrammet.  

 
Histogram 
 
Histogrammet är det enda av de sju förbättringsverktygen som förekommer hos samtliga 

tre företag. Alla företag använder en förenklad form av histogram där man inte delar upp 

diagrammet i intervaller utan i felområden och tidsperioder vilket enligt Bolstad är ett 

alternativ. Balco ställer upp histogrammet där varje stapel motsvarar ett kvartal och 

Hydrauto använder också tidsperioder men sammanfattar informationen månadsvis. Med 

denna form av uppställning fungerar histogrammet som ett trenddiagram där man kan 

utläsa trender och kvalitetsmålens utveckling. SMV ställer upp ett histogram där varje stapel 

representerar ett felområde och ett annat histogram där felorsakerna redovisas. Genom att 

titta på den högsta stapeln kan man utläsa vilket felområde och vilken felorsak som orsakar 

störst kostnader för företaget.  Troligtvis används histogrammet eftersom det är ett tydligt 

diagram, ett enkelt stapeldiagram, och det är lätt att förstå informationen som 

histogrammet förmedlar. 

 
Sambandsdiagram, stratifiering och orsaks-verkan-diagram 
 
Sambandsdiagrammet var ett av de förbättringsverktyg som inte användes av något av 

fallföretagen. Inte heller stratifiering eller orsaks-verkan-diagram förekom hos de tre 
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fallföretagen. Dock arbetar företagen efter principen med orsaks-verkan-diagram när man 

vill identifiera tänkbara orsaker. För att komma fram till samtliga tänkbara orsaker måste de 

kvalitetsansvariga, tillsammans med andra kunniga anställda, diskutera och analysera 

problemet för att hitta orsaker och trots att man inte ställer upp möjliga orsaker i ett 

diagram måste man lista alla tänkbara orsaker. Anledningen till att inte företagen använder 

något av dessa tre verktyg kan vara att de inte anser sig i behov av dessa i sitt kvalitetsarbete 

utan använder sig av andra sätt. Detta kan kopplas till McQuater som menar att för att 

användningen av verktygen ska leda till framgångar måste man bland annat ha ett behov av 

verktyget i fråga.  

 

Styr/trenddiagram 
 
Både Balco och SMV har valt att använda en enklare form av styrdiagram, 

trenddiagrammet som enligt Goetsch och Davis används i syfte att utläsa trender. SMVs 

trenddiagram är lättförståeligt då man kan utläsa måltalen vilket gör att man tydligt ser hur 

väl man lyckats nå målen. På Balco anges inte måltalet då man åskådliggör diagrammet för 

varje kvartal ett antal år tillbaka i tiden och varje år ändras kvalitetsmålen. Hydrauto har valt 

att inte använda styrdiagrammet eftersom tillverkningen sker efter order vilket innebär att 

förutsättningarna hela tiden förändras. Detta tror vi kan tillämpas på de övriga två 

företagen då produktionen är kundanpassad. Inget av företagen har helt enkelt något behov 

av styrdiagrammet i sitt förbättringsarbete.  

 

5.3 Problemlösningsprocessen 
 
De tre fallföretagen har alla en välplanerad förbättringsprocess som innebär att de har olika 

steg som ska genomgås för att hitta, åtgärda och följa upp de problem och avvikelser som 

uppstår. I enlighet med vad Oakland skriver har man involverat de anställda att medverka i 

problemlösningsprocessen dels genom avvikelse- och förbättringsrapporter men även 

genom att de anställda kan ingå i kvalitetsteam. De anställda blir även informerade om 

problemområden och uppföljning när de olika diagrammen redovisas och blir därmed 

delaktiga i kvalitetsarbetet. Detta stämmer även överens med vad Goetsch och Davis 

menar, att man ska arbeta med ständiga förbättringar inom hela organisationen och att 

kommunikationen är viktig för att arbetet ska fungera inom företagen. De tre fallföretagen 

har regelbundet möten för att alla inom företaget ska vara delaktiga i 

problemlösningsprocessen och informeras om kvalitetsarbetet vilket görs med hjälp av 
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förbättringsverktygen. För att kunna följa alla steg i processen och effektivisera 

problemlösandet måste man regelbundet prata och stämma av med varandra. Vidare 

skriver Goetsch och Davis att man inte ska vänta på att problem uppstår. Genom att följa 

trender i de framtagna diagrammen kan företagen i tid se om utvecklingen visar att antalet 

problem ökar och kan arbeta för att förebygga att problemen blir större. Företagen är även 

noga med att samla in fakta att basera beslut på vilket Sandholm menar är viktigt när han 

skriver att man inte ska fatta beslut på uppfattningar och tyckande. När kvalitetsansvariga 

på de tre företagen ska fatta beslut räcker det inte med enbart statistiska fakta utan en 

kombination av erfarenhet och kunskap är viktigt vid analysering av problemen för att 

kunna fatta rätt beslut. Ho skriver att logiken bakom tolkningen av information är av vikt 

för att sätta problemet i sitt rätta sammanhang och fatta korrekta beslut. 

 
Datainsamling och identifiering av problem 
 

McQuater skriver i sin artikel att det är viktigt att informera de anställda om varför det är 

viktigt att rapportera alla avvikelser vilket de tre företagen ständigt strävar efter att påminna 

de anställda om så att problemen ska lyftas upp till ytan. Datainsamlingen på Balco och 

SMV är väldigt lika då man ständigt genomför kontroller (besiktningar och leveranstest), 

avvikelserapporteringar, registrerar kundreklamationer och genomför 

kundattitydsundersökningar. Genom avvikelser/förbättringsrapporterna beskrivs också 

problemet utförligt av den anställd som upptäckt felet vilket Ho påpekar är viktigt. De sätt 

att samla in information som Oakland nämner, kontroller, avvikelserapportering, 

kundreklamationer och kundattitydsundersökningar, är alltså metoder som företagen 

använder sig av. Mycket av informationen sammanställs i checklistor för att tydligt 

åskådliggöra informationen. På Hydrauto genomförs datainsamlingen lite annorlunda då 

alla avvikelser, både interna och externa, redovisas direkt i ett datasystem. Man tar därför 

inte fram någon checklista utan hämtar nödvändig information från systemet.  

 

För att tydligare identifiera problem sammanställs informationen med hjälp av några av de 

sju förbättringsverktygen som företagen arbetar med. Genom de checklistor som utformas 

kan de problem som uppstått, och i vilken frekvens, utläsas. Goetsch och Davis skriver att 

paretodiagrammet är ett effektivt verktyg när man vill ställa upp problemen för att avgöra 

vilket problem som är störst och bör prioriteras. Det företag som använder sig av 

paretodiagrammet är Hydrauto som upplevt att verktyget är mycket effektivt och Hydrauto 

använder sig även av histogram för att identifiera problemområden. Bolstad menar att 

                             49



~ Analys ~ 
 

andra lämpliga verktyg man kan använda är styr/trenddiagram och histogram vilka används 

av Balco och SMV för att åskådliggöra problemområden och strukturera upp rapporterade 

avvikelser. Balco ställer upp objektsreklamationer, tidskassationer och även avvikelser 

(orsakade internt och av leverantör) i trenddiagram och redovisar ritningsfel i histogram. 

SMV redovisar antal anmälda avvikelser, kostnaden för att åtgärda avvikelserna och 

medelpoängen för truckarna vid sluttesterna i trenddiagram. Histogrammet används för att 

åskådliggöra vilken typ av reklamation som orsakat mest kostnader. Av de 

förbättringsverktyg som förespråkas av Bolstad är stratifiering det enda som inte används 

av något av de tre företagen vid datainsamling och identifiering av problemet.  

 
Identifiera tänkbara orsaker 
 
Liksom Sandholm skriver så kan de kvalitetsansvariga i den ifyllda avvikelse- och 

förbättringsrapporten ofta utläsa orsaken till de rapporterade problemen vilka ställs upp i 

checklistor. Det är ett bra system som Balco och SMV tillämpar då den person som 

rapporterat felet, och därmed har störst inblick i det, kan ange orsaker eller tänkbara 

orsaker. På samtliga företag engagerar man de anställda som anses ha störst kunskap om 

problemområdet genom att bilda kvalitetsgrupper vilket gör problemlösningen mer effektiv 

vilket Oakland skriver är mycket viktigt. På Balco består teamet av Peter och de 

funktionsansvariga som medverkar i frågor som rör den egna avdelningen. SMV har 

servicemöten där serviceavdelningen, huvudkonstruktörerna, produktionschefen och 

logistikchefen tillsammans analyserar avvikelserna och man har varje vecka möten med 

konstruktionsavdelningen och produktionsavdelningen. På Hydrauto sammankallar Anders 

ett specialistteam, vilket kan se olika ut beroende på det problem som ska lösas, som får i 

uppgift att, tillsammans med honom, identifiera avvikelser och orsaker samt åtgärda de 

problem som uppstår.  

 

För att identifiera orsaker till problem som inte är angivna eller som man inte direkt kan 

hitta orsaker till använder Balco de framtagna trenddiagrammen och histogrammet men då 

endast som beslutsunderlag. Utifrån diagrammen kan kvalitetsgruppen analysera orsaker till 

avvikelsen. På SMV ställs orsaker till de rapporterade reklamationerna upp i ett histogram, 

vilket enligt Bolstad är ett lämpligt förbättringsverktyg att använda. Hydrauto använder 

inget av de sju förbättringsverktygen för att hitta tänkbara orsaker till problem. Inget av 

företagen använder sig av det förbättringsverktyg som enlig Sandholm är det mest lämpade, 

orsaks-verkan-diagrammet.  
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Identifiera huvudorsaken 
 
Evans och Lindsay menar att paretodiagrammet är ett effektivt verktyg att använda för att 

identifiera huvudorsaken till avvikelser och problem. Det enda företag som ställer upp 

felorsakerna i ett paretodiagram är Hydrauto som upplevt att det är ett mycket effektivt 

verktyg. Specialistteamet hos Hydrauto använder sig sedan av paretodiagrammet för att 

identifiera huvudorsaker. SMV ställer upp felorsaker i ett histogram, som Bolstad menar är 

ett lämpligt verktyg, där man tydligt kan utläsa vilken felorsak som orsakat mest kostnader. 

Därav kan man utläsa vilken orsak som bör tas itu med först för att undvika att problemet 

uppstår igen. I arbetet med att identifiera och analysera huvudorsaker använder SMV 

checklista och histogram men då endast som beslutsunderlag. Balco anser att man inte kan 

identifiera huvudorsaker med hjälp av diagram utan det är människorna bakom som måste 

analysera informationen. Andra verktyg som nämns, men som inte används är 

sambandsdiagram och stratifiering vilket kan förklaras av att företagen inte har något 

behov av dem utan det upplevs som överflödigt arbete att ställa upp informationen i 

diagram.  

 

Åtgärder 
 
När de anställda på respektive företag gör en avvikelserapportering/fyller i en 

förbättringsrapport kan hon/han fylla i den åtgärd som vidtagits samt ge förslag på 

förbättrande åtgärder för att motverka att problemet uppstår igen. Detta överensstämmer 

med Goetsch och Davis som skriver att man inte ska följa problemlösningsprocessens steg 

om man kan åtgärda problemet direkt då det kan innebära tids- och kostnadsbesparingar. 

Om de anställda åtgärdar fel är det ändå viktigt att de kvalitetsansvariga får information om 

detta så att inte många småfel tillfälligt åtgärdas av personalen istället för att de 

kvalitetsansvariga kan motverka att felet uppstår igen.  

 

De diagram som kan användas för att hitta lämpliga åtgärder och som rekommenderas av 

He et al är stratifiering samt orsaks-verkan-diagram och sambandsdiagram förespråkas av 

Asher. Utav dessa förbättringsverktyg används inte några av de tre fallföretagen. När 

företagen ska fatta beslut om lämpliga åtgärder används dock andra verktyg men då endast 

som beslutsunderlag. Balco använder det framtagna trenddiagrammet för att avläsa trender 

och därifrån komma fram till lämpliga åtgärder. SMV använder framtagna checklistor och 

trenddiagram som underlag till diskussioner om passande förbättringsåtgärder. 

Konstruktions- och produktionsgenomgångar hålls varje vecka på SMV för att diskutera 
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avvikelser och leveranstester och eftersom Sandholm skriver att åtgärder kan innebära att 

produkterna behöver konstrueras om eller att man behöver hitta nya produktionsmetoder 

är dessa möten viktiga. Hydrautos specialistteam diskuterar lämpliga åtgärder som bör 

vidtas utan användning av något förbättringsverktyg.  

 

Barker poängterar att det är viktigt att utse en eller några personer som är ansvariga för att 

åtgärden implementeras för att man ska kunna uppnå förbättringen. På Balco får den 

funktionsansvarige på den avdelning som berörs av problemet i uppgift att åtgärda 

problemet. På SMV utser man vid varje servicemöte en person som ska se till att åtgärden 

införs och även de avvikelser som upptäcks får den funktionsansvarige på den aktuella 

avdelningen i uppgift att åtgärda. He et al menar att om en åtgärd fått önskad effekt bör 

den göras till en standardåtgärd om problemet uppstår igen. Samtliga företag åtgärdar 

problemen i syfte att de inte ska återkomma varför denna regel inte är aktuell för de tre 

fallföretagen.    

 
Uppföljning   
 
Uppföljningar görs av de tre företagen genom att man ständigt samlar in data. Effekten av 

de åtgärder som vidtagits följs därför ständigt upp. De förbättringsverktyg som anses vara 

lämpliga i uppföljningsfasen, enligt bland annat Ahmed och Hassan, är checklista, 

paretodiagram, histogram, sambandsdiagram och styr/trenddiagram. Hos de tre företagen 

är det checklista, trenddiagram och histogram som används av Balco och SMV medan 

Hydrauto använder sig av paretodiagram och histogram. Därmed används alltså inte 

sambandsdiagrammet. SMV har regelbundna servicemöten där man följer upp om åtgärd 

vidtagits och om den åtgärdat problemet. Om den person som är ansvarig för att lösa 

problemet inte lyckats genomföra åtgärden framgångsrikt till nästa servicemöte beslutas om 

nya åtgärder. Vid uppföljningen kan ett samband utläsas hos företagen då de verktyg som 

används vid datainsamling och identifiering av problem också är de som används vid 

uppföljning. 

 

5.4 Slutlig konceptuell modell 
 
Som sammanfattning av analysen har en slutlig konceptuell modell utformats som visar de 

tre fallföretagens kvalitetsarbete. För ett framgångsrikt förbättringsarbete är ett fungerande 

samarbete mellan ledning, kvalitetsansvariga och övriga anställda viktigt. Företagens 
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problemlösningsprocess och användningen av förbättringsverktygen presenteras och 

betydelsen av kommunikation lyfts fram. I förbättringsarbetet är de anställda viktiga och 

görs därför delaktiga i stora delar av problemlösningsprocessen. (De förbättringsverktyg 

som är markerade med * används endast som beslutsunderlag.) 

 

Kommunikation 
 

Ledningen 
Ledningsmöten 

Kvalitetsgrupp 
Kvalitetsansvarig 
Funktionschef 
Produktionschef 
Konstruktörer 
Serviceavdelning 
 

Anställda 
Kontroller (besiktning, 
leveranstest) 
Avvikelserapportering 
Tidskassationer 

Externa kunder 
Reklamationer 
Kundattityds-
undersökningar 

Problemlösningsprocessen

Datainsamling & 
identifiering av 

problem 
 

Checklista 
Paretodiagram 
Histogram 
Trenddiagram 
 

Identifiera 
tänkbara 
orsaker 

 
Checklista 
Histogram 
Paretodiagram 
Trenddiagram* 

Identifiera 
huvudorsaker 
 
Checklista 
Pareto-
diagram 
Histogram 
 

Åtgärder
 

Checklista*  
Trend-
diagram* 

Uppföljning 
 
Checklista 
Paretodiagram 
Histogram 
Trenddiagram 
 

KVALITETSFÖRBÄTTRING 

Kvalitetsarbetet 

Användning av de sju 
förbättringsverktygen: 

Åskådliggöra för ledningen 
och samtliga anställda och 

kommunikationsmedel 

Principer 
Kunden i fokus 
Ständiga förbättringar 
Delaktighet & Teamwork 
Aktiviteter 
Infrastruktur 
Verktyg & Tekniker 

Problemlösningsprocessen 
Strävan efter att uppfylla 

företagens kvalitetsmål 

Figur 5.1 Slutlig konceptuell modell över arbetet med kvalitetsförbättringar 
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6. Slutdiskussion 
 
 

apitlet inleds med att besvara vilka av de sju förbättringsverktygen som används av ISO-certifierade 

företag i tillverkningsindustrin och hur verktygen tillämpas i problemlösningsprocessen vid arbetet 

med kvalitetsförbättringar. Därefter ges rekommendationer till de tre fallföretagen som följs av reflektioner 

kring det egna arbetet. Slutdiskussionen avslutas med förslag till fortsatt forskning till studenter som står 

inför utmaningen att skriva en uppsats.  

 K

 

6.1 Slutsats 
 
Efter genomförandet av studien har vi upptäckt att ISO-certifierade företag i 

tillverkningsindustrin arbetar med flera av de sju förbättringsverktygen. De fyra 

förbättringsverktyg som är vanligast är checklista, paretodiagram, histogram och 

trenddiagram vilka används främst för att åskådliggöra information för de anställda. De 

verktyg som inte används är sambandsdiagram, stratifiering och orsaks-verkan-diagram. 

Majoriteten av de förbättringsverktyg som föreslås i teorin används därmed i 

kvalitetsarbetet. 

 

Mönster kan uttydas som visar att de förbättringsverktyg som används är enkla och 

lättförståeliga. Histogrammet, som är vanligast förekommande, ställs upp i ett enkelt 

stapeldiagram där staplarna motsvarar felområden, felorsaker eller tidsperioder och är alltså 

inte uppdelat i intervaller vilket vanligtvis utmärker ett histogram. Även vid användning av 

styrdiagrammet väljs den enklare varianten, trenddiagram, för att utläsa trender. Eftersom 

verktygen i första hand tillämpas för att åskådliggöra information för samtliga inom ett 

företag föredras enkla diagram som alla lätt kan förstå.  

   

Problemlösningsprocessen är en väsentlig del av kvalitetsarbetet som innefattar att 

identifiera och åtgärda problem och avvikelser för att sträva efter ständiga förbättringar 

inom hela företaget och nå upp till uppsatta kvalitetsmål. I kvalitetsarbetet är de anställda 

en viktig nyckelfaktor och för en effektiv kommunikation mellan kvalitetsgrupp och övriga 

anställda sammanställs insamlad data till information som visualiseras med hjälp av de olika 

förbättringsverktygen. Samtliga avvikelser och problem som upptäcks ställs upp i diagram 

för att göra de anställda medvetna om vilka kvalitetsbrister som förekommer och vad 
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kostnaden för dessa är. Detta är ett sätt för företagen att öka medvetenheten om 

kvalitetens betydelse inom hela företaget och förbättringsverktygen används därför av de 

kvalitetsansvariga som ett kommunikationsmedel.  

 

I arbetet med att identifiera tänkbara orsaker, huvudorsaker och därefter hitta lämpliga 

åtgärder används inte verktygen i så stor utsträckning då dessa delar av 

problemlösningsprocessen främst går ut på att djupare analysera problemet. Denna 

information åskådliggörs inte för hela organisationen, utan främst inom kvalitetsgruppen, 

och eftersom man inte har ett behov av att kommunicera ut informationen tillämpas inte 

förbättringsverktygen. Dock används förbättringsverktygen som beslutsunderlag i arbetet 

med att identifiera orsaker och finna lämpliga åtgärder då man bland annat kan avgöra vilka 

de största problemen är och prioritera dessa. De förbättringsverktyg som används är inte 

lämpliga vid analytiskt arbetet utan är främst till för att sammanställa en stor mängd data till 

lättförståelig information. Av studien framgår att de verktyg som används i 

problemlösningsprocessens första fas även används i slutfasen eftersom datainsamling och 

uppföljning hänger samman och kvalitetsarbetet ständigt pågår. 

 

Verktygen används främst som kommunikationsmedel för att åskådliggöra information för 

samtliga anställda. Förbättringsverktygen används även av de kvalitetsansvariga som 

beslutsunderlag i de olika faserna av problemlösningsprocessen. Vad som även framkom av 

studien är att förbättringsverktygen inte används som komplement till varandra utan en typ 

av information ställs upp i ett diagram eftersom det anses tillräckligt för att åskådliggöra och 

förmedla informationen.   

 

Någonting som framkom under studiens gång var att benämningarna på de sju 

förbättringsverktygen är relativt okända för kvalitetsansvariga. Verktygen används men 

benämns inte på samma sätt som i teorin då de ses som enkla stapeldiagram och grafer och 

förbättringsverktygen används mer flitigt än vad de kvalitetsansvariga trodde själva. 

 

6.2 Rekommendationer till företagen 
 

Eftersom de diagram som tas fram i de tre företagen samtliga gäller de kvalitetsmål som 

satts upp skulle man med fördel kunna åskådliggöra mer information gällande 

kvalitetsmålen i diagramform. Vi skulle även rekommendera företagen att fortsätta 
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användningen av verktygen då de ger en bild av verkligheten i annan form än text och 

siffror. Ytterligare en rekommendation till samtliga företag är att inte bara visa hur höga 

kostnaderna är för kvalitetsbristerna utan även visa kostnadsbesparingarna som gjorts efter 

kvalitetsförbättringar för att uppmuntra de anställda. Vi tror även att det är viktigt att fråga 

de anställda hur de uppfattar verktygen/diagrammen eftersom de i första hand används för 

att åskådliggöra företagens verklighet.  

 
Balco 
 

 Genom att märka ut måltalen på de diagram som tas fram, och därmed visa om 

man lyckats nå de uppsatta målen, kan man göra diagrammen mer tydliga.  

 Objektsreklamationerna skulle kunna ställas upp i ett paretodiagram alternativt 

histogram för att åskådliggöra vilket problem som är störst, till exempel orsakar de 

största kostnaderna.  

 Interna fel som rapporteras, vilka ställs upp i checklistan, skulle tydligare kunna 

åskådliggöras i andra typer av diagram som histogrammet och paretodiagrammet då 

man för varje stapel kan utläsa antal avvikelser rapporterade alternativt kostnaden 

för dessa.  

 
SMV Konecranes 
 

 För att får en större överblick över antalet felanmärkningar vid leveranstesterna 

skulle dessa kunna ställas upp i histogram där de olika felområdena visas.  

 
Hydrauto Big Cylinders Ljungby 
 

 För att säkerställa att alla inrapporterade avvikelser/reklamationer uppmärksammas 

kan en sammanställning regelbundet i form av en checklista tas fram över dessa.  

 En sammanställning över interna avvikelser kan även tas fram så att de anställda 

uppmärksammas på kostnaden för dessa.  

 

6.3 Reflektioner kring eget arbete 
 
En reflektion kring det egna arbetet är att de slutsatser som dragits gäller för företag i 

tillverkningsindustrin med en produktionsprocess som liknar de tre fallföretagens. Däremot 

tror vi inte att slutsatsen kan generaliseras för alla företag inom tillverkningsindustrin då vi 
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tror att användningen av förbättringsverktygen beror på företagens unika förutsättningar 

och olika produktionsprocesser.   

 

Vi är medvetna om att det kan vara svårt för läsaren att följa analysen då det är mycket 

information som sammanställs. Det kan vara problematiskt att skilja på alla 

verktyg/diagram som nämns och hur de används. En annan reflektion som gjorts, till följd 

av att icke-strukturerade intervjuer genomförts, är att skillnader i detaljnivå kan förekomma 

mellan de tre intervjuerna. De kvalitetsansvariga fick stor frihet att berätta om det egna 

företagets kvalitetsarbete vilket gjorde att vi fick svar på våra huvudfrågor men mycket 

övrig information kring kvalitetsarbetet skiljer sig åt.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det vore intressant att i större utsträckning undersöka hur många företag som använder sig 

utav de sju förbättringsverktygen, eftersom vår studie visar att endast fyra av de sju 

verktygen används, vilket med fördel kan göras genom en kvantitativ undersökning. Ett 

annat förslag på vidare studier är att undersöka vilka fördelar och nackdelar de anställda 

upplever med de sju förbättringsverktygen. Vi har även under studiens gång upptäckt att 

företagen använder sig av vissa av de sju ledningsverktygen vilket vore intressant att 

undersöka närmare. Att undersöka hur förbättringsverktygen används i tjänsteföretag är ett 

annat förslag till fortsatt forskning. 
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