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Sammanfattning 

Detta examensarbete berör hur en verksamhet kan uppnå rätt kvalitet, där studien fokuse-
rar på kommunikationen av den mjuka produktkvaliteten inom verksamheten för att uppnå 
detta. För att kunna uppnå syftet med studien har ett fallföretag använts för att påvisa bris-
terna som finns inom området idag. De frågeställningar som studien är baserad på är: Hur 
kommuniceras kundens krav inom verksamheten idag? Vilka brister finns med kommuni-
kationen av kundens krav inom verksamheten idag? Hur kan kommunikationen inom 
verksamheten gällande kundens krav förbättras? 
 
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur förmedling av kundens krav gällande 
mjuk produktkvalitet sker idag i fallföretaget samt att komma fram till eventuella förbätt-
ringsförslag. Målet med studien är att den skall vara till nytta även andra för företag som 
befinner sig i en likvärdig situation.  

Studien har genomförts med observationer och intervjuer som grund för att kunna granska 
verksamhetens processer. Därefter genomfördes en Gap-analys för att identifiera brister i 
de nuvarande processerna följt av ett ishikawadiagram där bristerna strukturerades upp för 
att se vad som är huvudproblemet. Sedan hölls ett möte med fallföretaget för att diskutera 
kring vad som identifierats. Därefter sammanställdes en rekommendation till fallföretaget. 

Resultatet av studien visar att fallföretaget kommunicerar hård och mjuk produktkvalitet på 
olika sätt. När det gäller den mjuka produktkvalitetsaspekten som kan ses som tyst kunskap 
är den svår att skriva ner och förmedlas inte medan den hårda produktkvalitetsaspekten 
enklare dokumenteras och förmedlas till alla parter. Varför den mjuka produktkvalitets-
aspekten inte kommuniceras beror på svårigheten att förmedla aspekten samt en oförståel-
se inom fallföretaget för varför kunskapen bör delas. En förståelse hos de personer som 
besitter den tysta kunskapen måste skapas gällande vilka vinster som kan göras med att 
förmedla kunskapen till övrig personal. För att lyckas med detta bör även ett engagemang 
och sug hos personalen för att ta till sig ny information finnas. På fallföretaget är den 
muntliga kommunikationskanalen i huvudsak den kanal som fungerar bäst för att förmedla 
den mjuka produktkvalitetsaspekten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

This examination paper concerns how a organization can reach right quality. In this case 
the focus is on the communication of the soft product quality within an organization to 
achieve right quality. To fulfill the aim of this study a case company has been used to be 
able to show the absence in the topic. The questions of the study are: How have the cus-
tomer’s needs been communicated within the organization? What absences are there today 
concerning the communication of the customer’s needs within the organization? How can 
the communication of the customer’s needs within the organization improve? 
 
The aim of this study is to describe and analyse how the transmitting of the customer’s 
needs concerning soft product quality is made today in the case company and to reach any 
improving suggestions. The vision of the study is to be a tool for other companies in a 
equal situation. 

The study has been performed through observations and interviews to make a base for re-
views of the organizations processes. Then a Gap-analysis where made to identify absence 
in the present processes, then an ishikawa diagram followed to identify the main problem. 
A meeting was then held with the case company to discuss what’s been identified.  

The result of the study shows that the case company communicates hard and soft product 
quality in different ways. The soft product quality is tacit knowledge and difficult to write 
and transmit. The hard product quality on the other hand is explicit knowledge and always 
written and transmitted to everyone. Why the soft product quality doesn´t become com-
municated can be due to the difficulty to transmitting and incomprehension why the know-
ledge should be communicated to every personnel. An understanding why and what the 
gains are with spreading the knowledge must be created for those who possess the know-
ledge. A commitment by the personnel to embrace the knowledge must be made to achieve 
this. This study shows that the spoken communication is the major and best way to trans-
mit the soft product quality in the case company. 
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1 Inledning 

I detta kapitel kommer studiens bakgrund, problemdiskussion, frågeställningar samt syfte att presenteras för att 
skapa en klarare bild kring ämnet till studien.  

1.1 Bakgrund 

Att göra en generell beskrivning av kvalitet är svårt. Två av de stora namnen inom kvalitetsom-
rådet E. Deming och J.M. Juran har även de skiljaktigheter i deras uppfattningar gällande vad 
kvalitet egentligen är.  

 

 

 

 

Definitionerna kan tolkas olika då E. Deming syn på begreppet har fokus på kundens behov i 
nutid och i framtid medan J.M Juran’s definition har ett fokus på produktegenskaper som ska 
uppfylla kundens behov i nutid. När det gäller kvalitet talas det mycket om förmågan att till-
fredsställa kundens behov och förväntningar. Detta kan ses som ett tillstånd där balansen mel-
lan resursåtgång och kundtillfredsställelse balanseras på en nivå som skapar konkurrenskraft. 

Dock har ordet kvalitet olika betydelse för olika personer. De oklarheter som finns kring vad 
ordet kvalitet innefattar kan vara en anledning till varför kvalitetsbrister uppstår. En avsaknad av 
klara definitioner och standarder gällande vad som är uppnådd kvalitet bidrar till skilda åsikter. 
Det är alltså svårt att uppnå rätt kvalitet om det inte finns en tydlig kvalitetsbild i verksamheten.  

För att uppnå ett bra kvalitetsarbete använder sig många företag idag av ISO 9000-standarden. 
Standarden kan defineras som följande: ” The ISO 9000 family of standards represents an in-
ternational consensus on good quality management practices. It consists of standards and guide-
lines relating to quality management systems and related supporting standards” (ISO, 2010). 
ISO 9000 har fått en bred acceptans och idag är hundratusentals företag certifierade inom ISO 
standarden runt om i världen (ISO, 2010). 
 
Dock är inte ISO 9000 en garanti för företagen att uppnå rätt kvalitet, det skriver Poksińska 
(2006) i sin doktorsavhandling. Avhandlingen visar att ett införande av ISO 9000 oftast inte re-
sulterar i några kvalitetsförbättringar inom företaget. Orsaken beror på att en förändring oftast 
inte är målet för många företag då de enbart har certifierat sig för att det är ett krav från deras 
kunder. Eftersom ISO 9000 beskriver vilka krav som måste uppfyllas men inte hur de ska 
genomföras kan detta leda till att företag kan påstå att deras processer redan följer standarden 
och därför inte behöver ändra någonting i praktiken (Poksińska, 2006). 

Syftet med ISO standarden är att ge organisationerna en möjlighet att möta kundernas krav. 
Utan nöjda kunder är det svårt att överleva som organisation. Standarden är ett beprövat ram-
verk för att hantera organisationens processer för att kunna tillverka produkter som uppfyller 
kundens krav. ISO 9000 fastställer vilka krav organisationens kvalitetssystem skall uppfylla, 
dock förklarar inte standarden hur kraven ska uppfyllas då standarden bara tillhandahåller rikt-
linjer (ISO, 2010).  

 

“Quality shoud be aimed at the needs of the customer, present and future” (E. Deming ur 
Bergman & Klefsjö, 2001, s. 24). 

”Quality consists of those product features which meet the needs of customer and thereby pro-
vide product satisfaction” (J. M. Juran ur Pike & Barnes, 1994, s. 33). 
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1.2 Problembakgrund 

Under hösten 2009 genomförde en av författarna en verksamhetsförlagd praktik på fallföretaget 
där examensarbetet genomfördes. Utifrån observationer under praktiken identifierades ett pro-
blem som ledde till denna studie. I dag arbetar fallföretaget med att certifiera sig inom ISO 9000 
och är därför ett passande företag för studien att utgå ifrån. Som tidigare nämnts är ISO 9000 
en standard som många företag har eller planerar och införa som ska öka konkurrentkraften. 
ISO 9000 innefattar bland annat riktlinjer om att kundens krav ska kommuniceras till hela verk-
samheten. Riktlinjerna beskriver vad som måste göras, men inte hur dessa riktlinjer ska genom-
föras.  

Det problem som observerades under hösten 2009 var att förmedlingen av kundens krav in-
ternt var bristfälligt från marknadsavdelningen till den övriga verksamheten. Bristen i kommu-
nikationen av kundens krav internt gör att den operativa personalen saknar information gällan-
de den mjuka produktkvaliteten som kunden kräver. Effekten blir att verksamheten tillhanda-
håller antingen för låg kvalitet med missnöjda kunder som följd respektive för hög kvalitet som 
resulterar i för höga tillverkningskostnader. I fallföretagets fall blir resultatet i många fall en för 
hög kvalitetsnivå. Problemet som fallföretaget har med förmedlingen av kundens krav internt 
bör lösas för att kunna uppnå en ISO 9000 certifiering.  

Problembakgrunden leder fram till följande tre frågor: 

 Hur kommuniceras kundens krav inom verksamheten idag? 

 Vilka brister finns med kommunikationen av kundens krav inom verksamheten idag? 

 Hur kan kommunikationen inom verksamheten gällande kundens krav förbättras? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur förmedling av kundens krav gällande mjuk 
produktkvalitet sker idag i fallföretaget samt att komma fram till eventuella förbättringsförslag. 

1.4 Mål 

Målet med studien är dels att den ska bidra till mätbara förbättringar i fallföretaget samt att den 
skall vara till nytta även för andra företag som befinner sig i en likvärdig situation.  

1.5 Definitioner 

 Kvalitet innefattar de egenskaper som möter kundens behov både i nutid och framtid och 
därmed skapar kundtillfredsställelse. 

 Rätt kvalitet syftar till den kvalitetsnivån kunden efterfrågar, varken bättre eller sämre. 

 Mjuk produktkvalitet är ett eget komponerat uttryck för att lättare kunna påvisa den mju-
ka sidan av produktkvalitet. Mjuk kvalitet representerar ett helhetsintryck av produkten 
och är tyst kunskap som är svår att mätas. 

 Hård produktkvalitet, även detta uttryck är egenkomponerat och representerar övrig pro-
duktkvalitet. Denna kvalitet är explicit och kan exempelvis fastställas i en ritning och be-
skrivning och är därmed mätbar. 

 Projekt. Den största delen av fallföretagets kunder gör upphandlingar av många produk-
ter samtidig, detta är det som ett projekt innebär i studien. 
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2 Teori 

I kapitlet kommer teori att presenteras gällande ämnet för studien. 

Teorin till studien består till stor del av olika infallsvinklar på kvalitet. Kvalitet är ett komplext 
begrepp och behöver därför en ingående förklaring. Som komplement till kvalitetsteorin använ-
der författarna vissa delar av de åtta slöserierna som handlar om att ta bort aktiviteter som inte 
kunden är villig att betala för. Detta följs av order qualifiers och order winners där en produkts 
egenskaper delas upp i vad kunden har som baskrav och vad som gör att kunden väljer att köpa 
en specifik produkt. För att veta vad som skapar värde för kunden behöver deras behov, öns-
kemål och mål förstås, som innefattas i kundkännedom. För att identifiera brister i processer 
används en Gap-analys. Analysen kompletteras med ett Ishikawadiagram som visar vad som är 
delproblem och vad som är huvudproblem av de identifierade bristerna i Gap-analysen. 

Kommunikationsteorin används för att beskriva hur information kan spridas. Avsnittet 
kompletteras av kunskapsteorin där ämnet kunskap tas upp och beskrivs i tyst och explicit. 
Kompetensteorin används för att påvisa de olika nivåerna av kompetens. 

2.1 Kvalitet 

Kvalitet handlar om att möta kundens behov. Även tillförlitlighet är en aspekt som tillhör kvali-
tetsbegreppet som exempelvis att produkten håller en viss tid, att betalningen sker korrekt, att 
leveransen sker i tid, frekvensen av leveranser samt snabbheten av service (Rawlins, 2008). 

De två tungviktarna inom kvalitetsämnet är E. Deming och J. M. Juran. Deming definierar kva-
litet som “Quality shoud be aimed at the needs of the customer, present and future (E. Deming 
ur Bergman et al, 2001, s. 24). Juran definierar kvalitet som:”Quality consists of those product 
features which meet the needs of customer and thereby provide product satisfaction” (J. M. Ju-
ran ur  Pike et al, 1994, s. 33).  

2.1.1 Produktkvalitet 

Produktutveckling har enligt Bergman et al (2001) kommit allt mer i fokus när det gäller kvali-
tetssynpunkt. Författarna menar att genom kreativitet, systematik och stor noggrannhet i ut-
vecklingsprocessen kan förutsättningar för hög kvalitet till låga kostnader skapas.  

Produktens krav tas fram utifrån kundens behov och förväntningar ur olika aspekter från till-
verkningen. Dessa aspekter handlar om att samla in, förstå, värdera och översätta krav från hög-
re systemnivåer (Bergman et al, 2001). 

Med produktkvalitet menas den fysiska produktens kvalitet. Det är ett begrepp med många di-
mensioner. Några av dem är driftsäkerhet, prestanda, underhåll, utseende, felfrihet och hållbar-
het. 

Enligt Garvin (1984) så är begreppet produktkvalitet mer komplext än det som Bergman et al 
(2001) skriver. Produktkvalitet kan delas in i fyra olika discipliner filosofiskt, ekonomiskt, mark-
nadsmässigt och operativt. De olika disciplinerna fokuserar på olika saker inom produktkvalitet. 
Här följer fem olika definitioner på kvalitet utifrån olika synvinklar. 
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Gränsöverskridande definition: ”Quality in neither mind nor matter, but a third entity inde-
pendent of the two…even though Quality cannot be defined, you know what it is.” (R. 
M. Pirsig, Zen and the Art of Motocykle Maintenance, s. 185, 213). 

Produktbaserad definition: “Differences in quality amount to differences in the quality of 
some desired ingredient or attribute.” (L. Abbot, Quality and Competition, s. 126-127) 

Användarbaserad definition: ”Quality consists of the capacity to satisfy wants.” (C. D. 
Edwards, “The meaning of quality,” Quality progress, Oktober 1968, s. 37) 

Tillverkningsbaserad definition: ”Quality is the degree to which a specific product con-
forms to a design or specification.” (Gilmore, Juni 1972. s. 16). 

Värdebaserad definition: ”Quality is the degree of excellence at an acceptable price and 
the control of variability at an acceptable cost.” (R. A. Broh, Managing Quality for 
Higher Profits. 1982. s. 3)  

 

Vanligtvis används bara en av dessa som definitionen på kvalitet. Definitionerna i de olika syn-
sätten hjälper till att förstå den konkurrerande synen på kvalitet från marknaden kontra tillverk-
ningssidan. Marknadssidan tar en användarbaserad eller produktbaserad ansats. För dem kan 
ökad kvalitet betyda bättre produktprestation och fler funktioner. Personer från tillverkningssi-
dan tar en annan ansats. För dem betyder kvalitet att göra rätt från början. Att öka kvaliteten 
betyder för dem att reducera kostnader. Denna konflikt kan orsaka stora kommunikationspro-
blem mellan leverantören och kunden (Garvin, 1984). 

2.1.2 Total Quality Management (TQM) 

Begreppet TQM menar PHCC Educational Foundation (1996) är en ledarfilosofi som handlar 
om kontinuerliga förbättringsansatser för att kunna göra affärer genom nya styrmodeller. TQM 
bygger på tanken att kvalitet skall genomsyra alla aktiviteter i en verksamhet. Kvalitet ska vara 
det huvudsakliga målet för de anställda. Syftet är att genom ständiga förbättringar av produk-
ter/service och processer kan fel och problem undvikas. För att förklara vad TQM är kan be-
greppet beskrivas baserat på dess initialer; Total står för att alla i verksamheten är involverade i 
slutprodukten till kund. Quality står för att alla i verksamheten måste veta vad kvalitet innebär 
för dem. Att kvalitet handlar om att möta kundens behov vet de flesta men de måste veta vad 
det exakt innebär i deras process. Kvaliteten måste alltså göras mätbart och definierat i varje 
process. Management står för två saker, dels att en TQM-process måste börja med ledningen, 
de måste befästa TQM-tankesätt i organisationen först. Management handlar också om att 
TQM är en kontinuerlig process som ständigt måste underhållas. Nyckeln för att lyckas är att 
ändra i organisationskulturen, att anpassa den efter ett TQM-tankesätt. Det är viktigt att få 
människorna att känna att de tillsammans skapar en förbättring av verksamheten (Rawlins, 
2008). 
 
I en organisation är det ledning, personal, material, processer, utrustning samt anläggningen 
som påverkar hur kvaliteten kommer att bli. Ledningen måste därför se hur dessa olika delar in-
teragerar mellan varandra. När det finns en strategi som är kommunicerad och när huvuddelar-
na som påverkar kvalitet är kartlagt så är mycket vunnet. Därefter måste de delar som behöver 
förbättras identifieras och förbättringsverktyg väljas för att lyckas (Rawlins, 2008). 

Målet med TQM är att lyckas förbättra effektiviteten, flexibiliteten och konkurrenskraften på 
företaget som helhet. Företag konkurrerar med tre faktorer, kvalitet, pris och leverans. Kvalite-
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ten är inte alltid avgörande för kunden men det är absolut den viktigaste delen för en organisa-
tion. Kan företaget höja kvaliteten innebär det att de gör rätt från början och behöver inte lägga 
ner lika mycket tid på att omarbeta produkten. Innebörden blir då mindre kassaktioner som le-
der till att priset kan sänkas. Höjer en verksamhet kvaliteten kommer även leveransprecisionen 
att förbättras. Några faktorer som uppkommer genom ett lyckat införande av TQM är att det 
lättare går att driva de procedurer som behövs för att uppnå bra kvalitet, organisationen kan 
ständigt granska processerna för att kunna nå kontinuerliga förbättringar samt att få en full och 
detaljerad förståelse av konkurrensen och utveckla en konkurrentkraftig strategi (Rawlins, 2008). 

2.1.3 Varför är kvalitet viktigt? 

Det viktigaste argumentet varför ett kvalitetsfokus är viktigt i en verksamhet är att få nöjda 
kunder och en effektiv verksamhet. Detta för att ha möjlighet att vara konkurrenskraftig på en 
allt tuffare global marknad (Gothia Logistics AB, 2010). Enligt Ehresman, (2009) kan kvalitet 
vara en viktig konkurrensfördel för att kunna tackla den tuffa marknaden. Det moderna samhäl-
let är uppbyggt på att produkter/tjänster fungerar på dess avsedda sätt. (Gothia Logistics AB, 
2010) 

2.1.4 Kundens uppfattning om kvalitet 

Sandholm (2008) menar att kundens uppfattning om hur varorna och tjänsternas kvalitet är kan 
delas in i tre punkter:  

 Egenskaper som tillfredsställer kundbehovet 

 Egenskaper som är oväntade men av positiv karaktär för kunden 

 Förekomst av brister och fel.  

Bra kvalitet på varor och tjänster utmärks av att de har de egenskaperna som kunden önskar el-
ler behöver (Sandholm, 2008). 

2.1.5 Pris kontra kvalitet 

Kvalitet är viktigt i alla upphandlingar och för att åstadkom detta finns det olika metoder. En 
metod kan vara att ha ett fast pris med konkurrens om kvalitet eller bonusavtal mellan leveran-
törer. Om flera leverantörer uppfyller de satta kvalitetskraven finns bara priset eller andra eko-
nomiska fördelaktigheter kvar att gå på (Wenström, 2009). Sätts kvalitetskraven för lågt blir re-
sultatet att det är priset som avgör upphandlingarna. Ibland kan det från kundens sida finnas en 
rädsla att sätta kvalitetskraven för högt då det visserligen blir en bättre produkt men ofta flera 
gånger dyrare (Nordlin, 2009). 

2.1.6 Order winner & order qualifier 

Begreppet order winners och order qualifier skapades av Terry Hill för att visa på hur interna 
operationers förmågor omvandlas till kriterier som kan leda till konkurrensfördelar och fram-
gångar på marknaden.  
 
Hill (2000) menar att kriterierna som finns på marknaden kan delas in i två delar, order qualifi-
ers och order winners. Med order qualifiers på en produkt/tjänst menas att de baskrav som 
marknaden ställer för att överhuvudtaget överväga produkten/tjänsten finns. Med order winner 
menas att produkten/tjänsten har det som avgör att just den produkten/tjänsten vinner en 
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upphandling eller köp. Det betyder att företag måste erbjuda order qualifiers för att komma in 
på en marknad eller för att hålla sig kvar på en marknad, de behöver bara vara lika bra som sina 
konkurrenter för att lyckas med detta. För att erbjuda order winner måste produkten/tjänsten 
vara bättre för kunden än sina konkurrenter. De båda är därför lika viktiga att erbjuda för ett fö-
retag (Hill, 2000). 

2.1.7 Åtta sorter av slöseri 

I leankonceptet som är en filosofi om ständiga förbättringar, finns det åtta sorter av slöseri 
överproduktion, väntan, transport, överarbete, lager, onödiga rörelser, omarbeta defekta pro-
dukter och att inte utnyttja medarbetarnas kreativitet. Författarna kommer enbart att fokusera 
på delarna överarbete samt omarbeta defekta produkter då författarna anser att dessa bara är av 
betydelse för studien. 

Överarbete 

Slöseriet överarbete som kan förklaras på följande sätt: ” Överarbete handlar om att utföra ett 
extra arbete som inte kunden är villig att betala för” (Johansson, Broman & Alsterman, 2005)  

Det finns ingen vinst i att överarbeta en produkt i syfte att erbjuda kunden någonting som kun-
den inte har efterfrågat från början. Dock kommer kunden att bli glad och imponerad när den-
na upptäcker att den har fått någonting extra som inte kunden efterfrågat (Johansson et al, 
2005). 

Omarbeta defekta produkter 

Författarna Johansson et al (2005) menar att omarbeta defekta produkter är mycket vanligt fö-
rekommande. Omarbete av produkter är oftast någonting som sker dagligen på företag och in-
nebär att produkter som har blivit defekta under tillverkningen av olika orsaker omarbetas. När 
det gäller kostnaderna för detta slöseri kan de vara extremet stora. Johansson et al (2005) menar 
att det är en risk för företag då dessa kan anse att reparation är ett arbetsmoment som hör till 
den dagliga produktionen. Denna tanke gör att det blir svårt för företaget att eliminera detta 
slöseri då de ser slöseriet som en del av verksamheten och glöms bort (Johansson et al, 2005). 

2.1.8 Kundkännedom 

Kundkännedom handlar om att ha kunskap om verksamhetens kunder, att förstå deras behov, 
önskemål och mål.  Denna kunskap är viktig för att en verksamhet skall kunna rikta in sina pro-
cesser, produkter och service för att kunna uppnå stabila kundrelationer. Generellt har många 
företag idag kunskap om deras kunder men ingen fullständig bild utan bilden består av frag-
ment. Utan en heltäckande bild kan det vara svårt att analysera informationen (Dobney, 2010). 

Kundkännedomen är grundläggande för att skapa kundvärde. För att företag skall kunna bli 
mer effektiva i att leverera produkter och tjänster samt att få nöjda kunder måste företaget veta 
mycket om kunderna för att kunna leverera vad kunderna efterfrågar.  Problemet är att kunder-
nas behov, önskemål och mål hela tiden förändras.  För att kunna behålla goda relationer med 
kunderna måste kundfokuserade företag hela tiden kommunicera och interagera med sina kun-
der för att möta deras ständigt förändrade behov. För att lyckas med detta krävs kundkänne-
dom. Idag har de flesta företag fokuserat på att samla in stora mängder av data om deras kunder 
men få vet hur de skall hantera den (Zanjani, Rouzbehani & Dabbagh, 2008). 

Enligt Dobney (2010) är kundkännedom per definition ofullständigt. Det är inte ovanligt att 
kunden själva inte vet vad de vill ha. Alla kunder är olika och efterfrågar saker på olika sätt. Den 
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vanligaste orsaken till att företag misslyckas är att det finns ett gap mellan vad företaget tror att 
kunden vill ha jämfört med vad kunden verkligen vill ha. Kundkännedom finns i många olika 
delar i en organisation, exempelvis har säljare, kundsupport, marknadsundersökare olika infor-
mation. Det bästa sättet att nå kundkännedom är att samla all denna information på ett ställe så 
att den kan analyseras för att hitta nya trender (Dobney, 2009). 

2.2 Metoder som kan användas vid identifiering av kvalitetspro-
blem 

Under kapitlet kommer olika teorier att presenteras som kan användas för att lokalisera brister i en verksam-
het.  

2.2.1 Gap - analys 

Gap-analysen vill påvisa att kvalitetsbrister beror på gap mellan olika aspekter i en verksamhet. 
Det kan exempelvis vara att det finns ett gap mellan vad kunden vill ha och vad leverantören 
tror att de efterfrågar (Lagrosen & Lagrosen, 2009).  

Gap-analysen är en analys som förklarar vilka orsaker som kan ge upphov till kundmissnöje.  
Analysens fokus ligger på de brister som finns då det gäller att uppfylla kundens behov. 
Gap uppstår när företag inte förstår vad som är av betydande för kunden. Analysen är inte 
till någon hjälp när det gäller att identifiera och uppfylla omedvetna kundbehovet som inte 
identifierats tidigare (Bergman et al, 2001). Nedan följer en kort förklaring varför de olika gapen 
uppstår mellan kund och leverantör, se figur 1. 

 

Figur 1 Gap-analys (Bergman et al, 2001) 

Gap 1 uppstår på grund av en oförståelse i företaget för vad som är av betydande värde för 
kunden. Det är viktigt för företaget att förstå vad kunden önskar och förväntar sig av sin 



 

 10 

affärspartner. En förståelse för detta är det första steget vid produktion av tjänster och varor. 
Gapet kan exempelvis uppstå vid bristande kommunikation i företaget, samt genom för många 
ledningsnivåer i företaget (Bergman et al, 2001). 
 
Gap 2 har sitt ursprung mellan företagets uppfattning om kundens förväntningar samt den ut-
förda tjänsten. Det är inte alltid lätt för kunden att få sin röst hörd i hela utvecklingsprocessen. 
Detta leder till gap 2 då de kundförväntningar som företaget har inte kan uppnås eller överträf-
fas på grund av ledningens bristande förståelse för tjänstekvalitet, samt dålig kommunikation 
inom företaget. Orsaker till detta gap är bristande insikt hos företagsledningen, bristfällig mål-
formulering och tron att det inte kommer att löna sig (Bergman et al, 2001). 
 
Gap 3 syftar till skillnaden mellan den utformade tjänsten och den utförda tjänsten. Med detta 
menas att även om företaget har förstått vad som är viktigt för kunden, måste företaget under 
utformningen och specificeringen av tjänsten kunna uppfylla det som kunden förväntar sig att 
få samt försöka att överträffa det som kunden förväntat. Även om företaget lyckas med förstå-
elsen kan resultatet bli otillfredsställande för kunden, då personalen som ska utforma tjänsten 
inte kan detta eller helt enkelt inte vill. De skäl som gör att detta gap kan skapas kan vara att det 
är en otydlig rollfördelning, bristande, samarbete, olämpliga ledningsprinciper, bristande teknis-
ka förutsättningar (Bergman et al, 2001). 
 
Gap 4 uppkommer när företaget har lovat eller antytt någonting som de sedan inte kan leva upp 
till. Skäl till detta gap är dålig kommunikation inom företaget samt en belägenhet att lova för 
mycket till kunden. Resultatet av de fyra gapen kommer sedan att visa sig i det femte och sista 
gapet (Bergman et al, 2001). 
 
Gap 5 innebär att det är ett gap mellan kundens förväntningar och den tjänst som kunden har 
erhållit. För att kundens förväntningar ska kunna uppnås ska tjänsten ha hög kvalitet som är till-
fredställande, samt även överträffa det som kunden har förväntat sig (Bergman et al, 2001). 

2.2.2 Ishikawadiagram 

Ishikawadiagram är ett orsak-verkan diagram som används för att reda ut vad den grundläggan-
de orsaken till ett problem kan vara. Diagrammet ser på vilka faktorer som ligger bakom pro-
blemet (Bergman et al, 2001). Diagrammet har oftast sju ben som är orsaker till varför kvalitets-
problemet uppstår. De sju benen kan innefatta exempelvis material, miljö, människa, maskin, 
mätning, management och metod (Part Development, 2005), se figur 2. 

 

Figur 2 Ishikawadiagram 
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2.3 Kommunikation  

Kommunikation kan ses som en process där deltagarna skapar och delar information med var-
andra för att uppnå ömsesidig förståelse (Rogers & Steinfall, 1999)  Kommunikation har blivit 
en allt viktigare aspekt inom organisationer då den har en stor betydelse för både organisatio-
nens struktur och kultur. Idag är kommunikation en av de viktigaste samordningsprocesserna i 
organisationer. En studie visar på att ledare i en organisation använder 80 % av sin arbetstid till 
skriftlig och muntlig kommunikation. Kommunikation består i grunden av en sändare, ett bud-
skap, någon form av kanal, en mottagare samt någon form av återkoppling (Kaufmann et al, 
2005), se figur 3.   

 

 

Figur 3 Grundmodell för kommunikation (Kaufmann et al, 2005) 

Sändare 

Sändaren kan beskrivas som den person som vill förmedla en idé, tanke eller fråga han/hon har 
om organisationen. Genom hans eller hennes ordval, muntligt eller skriftlig sker då en kodning 
av budskapet till en kanal eller kommunikationsmedium (Kaufmann et al, 2005). 

Mottagare 

Mottagaren är den person som tar emot budskapet och måste avkoda det för att kunna förstå 
budskapets innebörd. Med andra ord måste mottagaren översätta budskapet till sin egna begrip-
liga form. I detta skede kan det finnas risk för att det uppstår felaktiga uppfattningar av sända-
rens avsikt. För att kunna genomföra en bra avkodning av budskapet krävs även att mottagaren 
måste förstå både skriftliga och muntliga ord, samt läsa det som står i och det som står mellan 
raderna (Kaufmann et al, 2005). 

Återkoppling 

Återkoppling är viktigt att få när det gäller den egna arbetssituationen, då det är viktigt med två-
vägskommunikation. Återkoppling kan vara helt avgörande för att ett bra lärande ska äga rum. 
Återkoppling kan även reducera osäkerheten som annars kan uppstå, samt täcka ett naturligt 
kontaktbehov mellan sändare och mottagare (Kaufmann et al, 2005). 

Störningar/brus 

Strörningen eller brus är när någonting hindrar kommunikationsprocessen mellan sändaren och 
mottagaren. En störning/brus klassas som alla förhållanden som kan medverka till att förmed-
lingen av budskapet störs (Kaufmann et al, 2005), se figur 4. Ett exempel på hur denna stör-
ning/brus kan uppstå är när de symboler som var kommunicerade har blivit tolkade annorlunda 
av mottagaren än vad det var tänkt av sändaren (Rogers et al, 1999).  
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Figur 4 Kommunikationsmodell för störningar och brus (Kaufmann et al, 2005) 

2.3.1 Kommunikationskanal 

En kommunikationskanal är en förmedlingsväg för det meddelande som har sänds. Kanalerna 
kan delas in i tre olika typer av informationskanaler; muntliga, skriftliga och elektroniska (Lars-
son, 2001). Denna förmedlingsväg kan vara ett muntligt samtal ansikte mot ansikte, ett telefon-
samtal, e-post, ett brev, fax och så vidare. Det spelar i regel ingen roll vilken sorts kanal perso-
nen ifråga kommer att använda sig av för att sända ut budskapet. Huvudsaken är att den för-
medlingsväg som väljs ska kunna uppfylla målet för organisationens kommunikation. En regel 
är att sända det kodade budskapet så exakt som möjligt till mottagaren av budskapet (Kaufmann 
et al, 2005).  

Muntliga kanaler 

Muntlig kommunikation är den del som upptar en stor del av våra arbetsdagar. Kommunika-
tionskanalen är grunden till att någon utveckling över huvudtaget ska kunna ske på arbetsplat-
sen och inom organisationen. De muntliga kanalerna består bland annat av informella möten. 
Fördelarna med de muntliga kanalerna är att de skapar möjligheter för frågor och förtydligande, 
vilket kan medföra att alla kan få sina frågor besvarade samt även få sin egen åsikt framförd. 
Muntliga kommunikationskanaler kan även stimulera oss på det psykiska stadiet då kanalerna 
kan tillgodose våra psykiska behov. Idag känner allt för många en tomhet på sin arbetsplats då 
de har ett stort behov av att prata ut och diskutera mål och mening (Eriksson, 2002).  

Skriftliga kanaler 

Den skriftliga kommunikationskanalen upptar likt den muntliga kommunikationskanalen en 
stor del av våra arbetsdagar. Kommunikationskanalen består av bland annat brev, dokument, 
formella rapporter, tidningar med mera. Fördelen med den skriftliga kommunikationskanalen är 
att kanalen kan nå ut till många samtidigt exempelvis genom tidningar och flygblad. Nackdelen 
med kanalen är att den har låg informationsfyllighet samt att möjligheten till återkoppling inte är 
lika stark som exempelvis den muntliga kommunikationskanalen (Eriksson, 2002). 

Den skriftliga kommunikationskanalen menar Kaufmann et al (2007) passar bäst när informa-
tionen är av rutinmässig karaktär och som ska kommuniceras till en större grupp av mottagare.   

Elektroniska kanaler 

Användningen av e-post och intranät har på den senaste tiden ökat explosionsartat. Exempel på 
elektroniska kanaler är e-post, intranät, video- och telefonkonferens, talsvar via telefon, telefax 

Budskap Kodning Kanal Avkodning hos 
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Mottagare 

Kanal Kodning Budskap 
Avkodning hos 

sändaren  

Sändare 
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och så vidare. De elektroniska kanalerna gör att vi har möjligheten att ha en direkt dialog, vilket 
brukar kallas för interaktiva medier (Eriksson, 2002). 

Fördelarna med elektroniska kanaler är många. Bland annat har dessa medier en oerhörd 
snabbhet då kanalerna är ögonblickliga. Det går att sända information till så många mottagare 
som är i behov av informationen samtidig samt vidarebefordra information för en alternativ 
komplettering eller liknande. Nackdelarna med elektroniska kanaler är att tillgängligheten för 
dessa medier kräver en vis typ av utrustning för att de ska kunna användas över huvudtaget 
(Eriksson, 2002).  

Vilken kommunikationskanal ska vi välja? 

Alla kommunikationskanaler har sina för- och nackdelar. Valet av kommunikationskanal är inte 
bara en resurs och kostnadsfråga hur kanalen ska användas (Eriksson, 2002). 

De verbala uttrycksformerna som vi människor använder oss av för att kommunicera har en 
mycket varierande funktionsegenskap och informationsfyllighet. I en så kallad tvåvägskommu-
nikation där personer möts ansikte mot ansikte, videokonferenser eller telefonsamtal gör att si-
tuationen bli mer personlig än exempelvis e-post. Situationen ger möjligheter till snabb åter-
koppling och samtidigt högre informationsfyllighet, dock kan inte all kommunikation ske med 
hjälp av tvåvägskommunikation. Envägskommunikation är en bra kanal då det handlar om att 
på ett effektivt sätt nå fram till många på en och samma gång. Exempel på envägskommunika-
tion är bland annat brev och tidningar. De elektroniska kommunikationskanalerna som nämnts 
tidigare passar bäst när de budskap som ska kommuniceras är av en mer rutinmässig karaktär 
och som även ska kommuniceras till ett större antal mottagare (Kaufmann et al, 2005). 

Valet av kommunikationskanal måste utöver att kunna föra över informationen till rätt plats, till 
rätt person och så vidare vara säker för information som är känslig och kan orsaka skada. Val av 
kommunikationskanal bör därför tänkas över utifrån hur känslig informationen är (Kaufmann 
et al, 2005). 

2.4 Kunskap 

En tydlig definition av kunskap är svår att hitta då det finns olika inriktningar som hävdar olika 
om vad kunskap är. Empirismen menar att kunskap kommer ur erfarenhet medan rationalismen 
menar att kunskap kommer ur förnuftet. Dogmatismen menar att vi kan uppfylla säker kun-
skap, något som dock agnosticismen motsäger sig. Skepticismen menar att det är omöjligt att 
veta om det är möjligt eller inte att veta (National Encyklopedin, 2010). 

Synen på kunskap kontra verklighet är även det en splittrad fråga. Enligt realismen finns det en 
yttervärld som vi inte vet något om och som finns oberoende om vår vetskap. Antirealismen 
menar och andra sidan att det är ointressant att prata om en yttre verklighet som vi inte kan ha 
någon kunskap om. Det kommer även nya teorier i ämnet. Olika former av tyst kunskap har 
uppkommit (National Encyklopedin, 2010). 

2.4.1 Explicit kunskap 

Explicit kunskap är kunskap som kan kommuniceras exakt, är lätt att kodifiera, dokumentera, 
överföra, dela och kommunicera. Enligt Pan och Scarbrough (1999) är explicit kunskap syste-
matisk och lättkommunicerad och är i form av hårddata eller kodifierade procedurer. Explicit 
kunskap är artikulerbar kunskap som kan utryckas i ord, nummer, koder, matematiska och ve-
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tenskapliga former samt musikaliska noter.  Explicit kunskap är lätt att lagra och distribuera och 
kan återfinnas i till exempel böcker och på webben. (Business Dictionary, 2010) 

2.4.2 Tyst kunskap 

Tyst kunskap är kunskap som är svår att uttala, det är en undermedveten kunskap. Kunskapen 
är kommen från en direkt handling eller erfarenhet och kan delas genom en konversation eller 
genom att berätta en historia. 

Pan et al (1999) menar att tyst kunskap inte kan förmedlas med text. Tyst kunskap kan upp-
komma hos arbetarna i en speciell kontext. Det innehåller ogripbara faktorer som sammanbinds 
med personlig övertygelse, erfarenhet och värden (Pan et al, 1999). Enligt Polanyi (1966) är tyst 
kunskap personlig och kontextbaserad och är därför svår att kommunicera. Det kan jämför det 
med simning, det går att göra en instruktion för hur simning går till men en sådan beskrivning 
kan inte täcka hela upplevelsen och kontexten (Polanyi, 1966). 

2.5 Kompetens 

Kompetens kan ses som en form av intellektuellt kapital, det vill säga kunskaper och färdigheter 
(Kaufmann et al, 2007). Kompetens är bland annat en blandning av kunskaper från utbildning-
ar, livserfarenhet, arbetslivserfarenhet, färdigheter, kontakter, social förmåga, kommunikations-
förmåga samt värderingar. Att en verksamhet höjer kompetensnivån på personalen leder till 
bättre konkurrenskraft på många olika plan.  Verksamheten blir effektivare som i sin tur leder 
till att arbetsuppgifter sköts på ett bättre sätt samt att ny teknik och nya metoder kan komma att 
användas (Expowera, 2005). 

Enligt Sandberg och Targama (1998) finns det tre nivåer av kompetens: 

Förståelsenivå 1 innebär att en person kan genomföra olika deloperationer av en produkt, till 
exempel att veta vilka skruvar som skall sitta var i en produkt.  

Förståelsenivå 2 innebär att till skillnad från nivå ett där personen fokuserar på att optimera se-
parata deloperationer så organiserar personen i nivå två deloperationerna och optimerar sitt ar-
bete utifrån relationen mellan de olika operationerna. 

Förståelsenivå 3. Kompetensen i denna nivå är likt förra nivån att personen tar hänsyn till samt-
liga egenskaper vid varje operationssteg men till skillnad från nivå två fokuserar de istället på re-
lationen mellan färdig produkt och kunden. De vet vad kunden efterfrågar och har detta som 
fokus i sitt arbete (Sandberg el al, 1998). 
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3 Metod 

I detta kapitel kommer metoden för studien att presenteras. Först kommer en sammanfattning av metoden att 
presenteras i form av en figur för att skapa en tydligare bild för läsaren, se figur 5. Därefter kommer en teori-
etisk överblick att ges i korthet gällande de olika tillvägagångssätten, följt av en argumentering för de olika valen 
som har gjorts.   

3.1 Tillvägagångssätt 

Som det tidigare har nämnts i inledande kapitel ska studien svara på följande tre frågor; Hur 
kommuniceras kundens krav idag inom verksamheten? Vilka problem finns idag med kommu-
nikationen av kundens krav inom verksamheten? Hur kan kommunikationen inom verksamhe-
ten gällande kundens krav förbättras? Frågorna ska kunna uppfylla examensarbetstes syfte. 

Den första frågan gällande hur kundens krav kommuniceras idag inom verksamheten kommer 
att besvaras genom att verksamheten granskas. Granskningen gjordes med hjälp av observatio-
ner och intervjuer med berörd personal som arbetar i processerna. Efter genomförd granskning 
samlades allt material som kommit fram under intervjuerna och observationerna in. All data ka-
tegoriserades först utifrån respondent och sedan utifrån ämne.  

När granskningen var färdig analyserades allt insamlat material. Analyserna gjordes med hjälp av 
två modeller, en Gap-analys där gap i form av brister i processerna identifierades samt ett ishi-
kawadiagram där gapen strukturerades. Utöver att identifiera samt strukturera lyfte modellerna 
även fram orsakerna till gapen. Resultatet av granskningen besvarar studiens andra fråga, Vilka 
brister finns idag med kommunikationen av kundens krav inom verksamheten? 

Efter att bristerna i kommunikationen av kundens krav tydliggjordes fördes en diskussion med 
berörd personal som ansvarar över processen för att se vilka möjligheter det fanns för att kunna 
lösa de brister som identifierades gällande förmedlingen av den mjuka produktkvaliteten. Dis-
kussionen låg som grund för att kunna besvara studiens sista fråga, Hur kan kommunikationen 
inom verksamheten gällande kundens krav förbättras? Efter den diskussion kollande författarna 
på vilka möjligheter som fanns tillgängliga för att kunna förbättra kommunikationen av kundens 
krav.  
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Figur 5 Tillvägagångssättet för studien 

3.2 Förhållningssätt 

Förhållningssättet till arbetet har varit att i inledningsfasen av studien ha en distans till respon-
denterna för att observera arbetssätt och beteende. Därefter antogs en närhet till respondenter-
na för att veta vad de känner och tycker om olika situationer och processer, detta för att skapa 
en så sann och heltäckande bild av verkligheten som möjligt. Utgångspunkten har varit att kart-
lägga hur kommunikationen av den mjuka produktkvaliteten kommuniceras i dagsläget samt att 
skapa en bild av hur företaget fungerar för att kunna komma fram till en rekommendation som 
passar verksamheten och som det finns acceptans för. 

3.3 Vetenskaplig ansats 

Det finns två metoder att samla in data, induktiv och deduktiv. Den induktiva ansatsen innebär att 
en forskare samla in empiri till största del utan förväntningar på den. Först efter detta undersöks 
teorin. Idealet inom metoden är att teorier utvecklas utifrån det som observerats. Kritiken mot 
ansatsen är att det är en omöjlighet att ha en helt öppen inställning och fånga all information. Vi 
avgränsar informationen medvetet eller omedvetet (Jacobsen, 2002). Den deduktiva metoden 
utgår ifrån i att teorin undersöks i ett inledande skede och att sedan gå ut i verkligheten men en 
uppfattning om vad som man letar efter. Teorin kommer sedan att jämföras med insamlad data. 
Det kritiska med metod är att forskaren enbart letar efter den information som anses relevant 
och ger stöd åt den ursprungliga teorin likt självuppfyllande profetior. Ansatsen gör det också 
lätt att förbise viktig information när forskaren har förväntningar på empirin (Jacobsen, 2002). 
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I studien har författarna valt att använda den induktiva ansatsen med deduktiva inslag. Detta då 
en observation genomfördes utan rapportens syfte i åtanke och därmed förhållningslöst. Däref-
ter undersöktes teorier för att sedan efterföljas av intervjuer.  

3.4 Val av metodansats 

Vid en vetenskaplig undersökning finns det två olika metodansatser som kan användas; kvalitativ 
och kvantitativ. Den kvalitativa metoden är inriktad på att ge en rik beskrivning av situationen 
och miljön kring individen. Metoden är även mer öppen för ny information och det som inte 
var förväntat. Den kvalitativa metoden är inte inriktad på att få fram något generellt och typiskt 
utan det unika och speciella (Jacobsen, 2002). 

Den kvantitativa metoden utgår ifrån att den sociala verkligheten kan mätas och ge oss informa-
tion i form av siffror som sedan kan analyseras med hjälp av statistiska metoder. Den kvantita-
tiva ansatsen har större möjligheter att få ett generaliserbart resultat (Jacobsen, 2002).   

Studien kommer att använda den kvalitativa metodansatsen då ansatsen är lämplig att använda 
för att få fram information som går mer på djupet. Om en kvantitativ metodansats valts skulle 
det för studien innebära att det skulle vara svårt att få det tillräckliga djupet för att kunna besva-
ra syftet. 

3.5 Informationsinsamling 

Nedan kommer de olika informationsinsamlingsmetoder som har används för studien att redovisas. 

3.5.1 Primärdata 

Enligt Jacobsen (2002) är primärdata data som har samlats in av forskaren med avsikten att be-
lysa en viss problemställning. Primärdata är med andra ord data som har samlats in för första 
gången direkt från ursprungskällan. Det finns olika metoder för insamling av primärdata, exem-
pelvis intervjuer och observationer.  

Intervjuer 

Det finns olika typer av intervjuformer (Bryman, 2007). För studien har den halvstrukturerade 
intervjuformen använts. I den halvstrukturerade intervjuformen används en ram av relevanta 
frågor som ska ställas till respondenten. Intervjuformen gör det möjligt för intervjupersonen att 
ändra på ordningen av intervjuguiden samt ställa frågor som inte finns med i guiden (Kvale, 
2007). Intervjuformen gör det möjligt för författarna att ställa frågor som de först har kommit 
fram till är relevanta under intervjun samt att ställa frågor som går djupare på detalj nivå. Den 
intervjuguide som har använts för studien kan ses i bilaga 1. 

Jacobsen (2002) menar att det finns två huvudgrupper av intervjuplatser; naturlig eller konstlad. 
Författarna valde att genomföra intervjun på en konstlad plats som var respondenternas kontor. 
Platserna valdes på grund av två saker. För det första för att intervjun skulle genomföras utan 
störningar samt för att respondenten skulle ha möjlighet att kunna visa författarna eventuella 
dokument och tillvägagångssätt som respondenten använde sig av.  

Intervjuerna som genomfördes bandades inte då författarna ville att respondenterna skulle ha så 
öppna svar som möjligt och undvika att problem uppstod under intervjun då respondenterna 
kunde ha reagerat negativt på att bli inspelade. En annan nackdel är att de som intervjuar kan få 
känslan av att slappna av och inte föra anteckningar, detta kan sedan göra det svårt för den som 
har intervjuat att hitta informationen på den inspelade median (Jacobsen, 2002). Under hela in-
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tervjun antecknade författarna vad respondenterna berättade, dock var den ena författaren mer 
fokuserad på att skriva medan den andra författaren ställde mer frågor. Detta gjorde att infor-
mationen inte gick förlorad då större bitar av intervjuerna fanns nerskriva på papper. Även citat 
som sades av respondenten skrevs ner under intervjun för att sedan kunna få texten mer levan-
de i empirin.  

Under intervjuerna med respondenterna fick författarna fram bra information med både bredd 
och djup. Detta kan ha berott på den verksamhetsförlagda praktiken som genomfördes under 
höstterminen 2009 då en av författarna arbetade heltid på fallföretaget under en 20 veckors pe-
riod. Insynen har gjort att fasaderna som företag i vanliga fall målar upp för den som besöker 
företaget försvinner då den ena författaren har fått en mycket god insyn i fallföretaget. Persona-
len på fallföretaget vet därför om vem författaren är och har en tillit som gör att de under inter-
vjutillfället kan ha varit mer öppna mot författarna i deras svar. Under intervjuerna fick samtliga 
respondenter frågan vad de har för förbättringsförslag. Författarna vill betona att de svar som 
mottogs inte direkt använts till den resulterande rekommendationen utan som medel för att se 
vilka olika behov som fanns. 

Gruppintervjuer är enligt Jacobsen (2002) lämpligt för att ha flera respondenter i en diskussion 
eller samtal om ett eller flera ämnen. När författarna kommit fram till två olika lösningsförslag 
genomfördes en öppen gruppintervju med kvalitetsteknikern och en säljare. Här ställdes öppna 
frågor som resulterade i en öppen diskussion oss fyra emellan. Under mötet kom författarna 
fram till att en mer dynamisk metod behövdes då författarnas föreslagna lösningar var mer sta-
tiskt inriktade. Utifrån diskussionen kom författarna fram till ett lösningsförslag som är mer dy-
namisk för att passa den komplexa verkligheten. Under mötet fick författarna respons på den 
nya inriktning vilket är viktigt för att kunna komma fram till en lösning som passar verksamhe-
ten bäst och för att ha acceptans för förslagen i verksamheten. 

Urval av respondenter 

Urval av respondenter kan ske på olika sätt. Emellertid är en kombination av olika metoder det 
vanligaste tillvägagångssättet. Jacobsen (2002) menar att det finns ett större antal urvalsmetoder 
som kan användas vid valet av respondenter. Två av dessa urvalsmetoder som Jacobsen (2002) 
har valt att kalla för den information och den typiska. Metoden information innebär att respon-
denter väljs ut utifrån respondenternas speciella kunskaper eller på grund av vetskapen om att 
de är duktiga och villiga att uttrycka sin mening. Den typiska metoden innefattar en grupp som 
för forskaren står för det ”typiska” alltså det normala (Jacobsen, 2002). 

Det finns fler modeller som Jacobsen (2002) tar upp, dock anser författarna att de övriga ur-
valsmodeller kan uteslutas då en diskussion med företagshandledare på fallföretaget fördes gäl-
lande vilka respondenter som skulle ingå i urvalet för studien. De respondenter som har valt ut 
för studien är en grupp som hör till det typiska i fallföretagets orderflöde samt att responden-
terna har en viss kunskap om just sitt ansvarsområde. Dock finns det några respondenter som 
var självklara då de är den enda personen som har kunskapen inom just det arbetsområdet. För-
fattarna har intervjuat en till tre respondenter inom varje område.  Totalt intervjuades sju perso-
ner som berörs av orderflödet och studien har därför ett bra heltäckande urval av respondenter. 

Observation 

Observationer är lämpligt att använda när det är intressant att se vad personer faktiskt gör och 
inte vad de säger att de gör, hur de beter sig samt att registrera personerna i sin egen kontext. 
Dock finns det brister med att göra en observation. Vid en observation kan vi enbart se perso-
nernas beteende, inte vad de subjektivt upplever och tycker. Jacobsen (2002) menar att på grund 
av detta bör en observation kombineras med en annan form av intervju för att bli heltäckande. 
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Observationen på fallföretaget skedde under hösten 2009 och är den som ligger som förståelse-
grund för studien då det var under denna period som fröet till studien såddes. Observationerna 
skedde under den verksamhetsförlagda praktiken med kvalitetsförbättringar som syfte och de 
observationer som används till denna studie är erfarenhet från praktiken. Observationerna 
genomfördes på både operativ och tjänstemannanivå. 

Dokumentundersökning 

Dokumentundersökningar är lämpliga då det är omöjligt att samla in primärdata, då vi vill veta 
hur andra tolkat en viss händelse eller situation samt när vi är intresserade av vad andra sagt och 
gjort (Jacobsen, 2002). De dokument som studien kommer att hantera är officiella dokument 
och kommer från en privat källa. Bryman (2007) menar att en privat källa är de officiella doku-
ment som kommer från företag och organisationer över lag. Många av de offentliga dokumen-
ten finns tillgängliga för allmänheten, exempelvis årsberättelser och måldokument med fler. 
Dock behöver inte alla dokument vara offentliga menar Bryman (2007). Det kan röra sig om 
bland annat organisationstablåer, mötesprotokoll med mera. Jacobsen (2002) menar att doku-
ment har en tendens att vara objektiv och kan påminna om en observation.  

Författarna har valt att använda dokumentundersökningar som ett komplement för övrig in-
samlad empiri. De dokument som kommer att användas i dokumentundersökningen är före-
tagsdokument från studiens fallföretag som beskriver hur olika arbetsuppgifter skall utföras, ru-
tiner och processflöden samt reklamationsunderlag gjorda mellan september 2009 till februari 
2010. Dessa dokument anser författarna på ett bra sätt kompletterar intervjuerna och observa-
tionerna för att kunna få ut mer information som är mer detaljerad. Författarna fick även till-
gång till en enkätundersökning som fallföretaget skickat ut till några av sina kunder för tre år 
sedan. Efter analys av den data som har samlats in gjordes kompletterande intervjuer antingen 
på plats eller via e-post då respondenterna inte hade tid med en intervju på plats. 

3.6 Analys av data 

Enligt Jacobsen (2002) kan den data som har samlats in utifrån intervjuer analyseras med hjälp 
av tre faser; beskrivning, systematisering och kategorisering och kombination. Den första fasen består av 
att beskriva insamlad data utan att själv färga dess innehåll. Fas två består av att reducera, sys-
tematisera och kategorisera den insamlade informationen för att underlätta analys. Den tredje 
fasen kombination består i att tolka och bringa ordning i data (Jacobsen, 2002). 

Efter intervjun började författarna med att skriva ner vad de hade fått för information under in-
tervjun. Denna text innehöll information om detaljer, citat samt en del analytiska antaganden 
som kom fram under intervjuerna. Författarna kategoriserade data utifrån vem respondenten 
var och de ämnen som togs upp. Respondenternas svar delades sedan upp ämnesvis och grans-
kas ihop med vad andra respondenter har svarat.  

3.7 Validitet  

Validitet innebär giltighet i en undersökning. För att ha hög validitet ska problem som har med 
giltigheten minimeras. Det innebär att hålla sig kritisk till den data som samlats in. Valideringen 
består av intern giltighet, vilket handlar om ifall fenomenet har beskrivits på ett korrekt sätt. Ex-
tern giltighet, innebär vilken grad av generalisering studiens resultat har, samt om resultatet är 
tillförlitligt (Jacobsen, 2002). 

Observationerna som genomfördes under 2009 visade på ett problem som sedan validerades 
med intervjuer. Validering kan ökas med hjälp av valet av intervjupersoner samt att gå tillbaka 
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till källan för att se om insamlad data stämmer. De val som författarna gjort gällande urval av in-
tervjurespondenter anser författarna ha en positiv inverkan på undersökningens validitet efter-
som respondenterna som intervjuats befinner sig i hela orderflödet och gör att intervjuerna är 
tvärfunktionella vilket leder till att olika perspektiv kommer fram. Eftersom studien har genom-
förts med hjälp av intervjuer och observationer så ökar möjligheten att förstå den undersökta si-
tuationen. En eventuell rekommendation diskuterades tillsammans med handledaren på fallföre-
taget.  
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4 Empiri  

Avsikten med kapitlet är att beskriva empirin som samlats in på fallföretaget. Sju personer på fallföretaget har 
intervjuats, där utgångspunkten ligger i att se hur de uppfattar kvalitet, vilka brister som finns samt hur dessa 
brister kan förbättras. Under empirin har inte kvalitet separerats till mjuk eller hård kvalitet om inget annat 
anges då detta inte är vedertagna begrepp. 
 
Kapitlet kommer att delas in i fyra delar för att tydliggöra den empiri som har samlats in för att 
få den mer lättöverskådlig för läsaren. I den första delen kommer en kort presentation av studi-
ens fallföretag samt en beskrivning om vad de gjort inom ämnet hittills. I den andra delen 
kommer en beskrivning av processflödet från order till leverans att göras med hjälp av en pro-
cessbild samt kompletterande text. Den tredje delen kommer att presentera empirin som har 
samlats in med hjälp av intervjuer. I den fjärde och avslutande delen av empirin kommer doku-
mentundersökningen att visas. 
 
Respondenterna som intervjuats i studien är en kvalitetstekniker som har ansvar för kvaliteten 
på fallföretaget. En konstruktör som gör ritningar av produkter. En kalkylerare som räknar på 
nya projekt och sammanställer offerter. En kundsupport som har den dagliga kontakten med 
kunder och har hand om återköp av redan etablerade produkter. Två säljare intervjuades där en 
av säljarna arbetar som innersäljare och projektledare och den andre som yttersäljare som bear-
betar marknaden. Författarna intervjuade även en gruppledare på operativ nivå. 

4.1 Företagspresentation 

Fallföretagets verksamhet består av ett 60-tal anställda med fabrik i Ljungby samt ett säljkontor i 
Norge. De har en omsättning på omkring 130 miljoner. Företagets strategi är att med hög servi-
ce och effektiv logistik, konstruera och leverera kundunika inredningskoncept samt att vara en 
flexibel och trygg samarbetspartner som kan anpassa sig efter nya trender och materialvariatio-
ner. Företaget inriktar sig mot större kunder och att ha långsiktiga relationer med sina kunder.  
  
Verksamheten är uppdelad i de två affärsområden, Butik och Panel/Våtrum. Under affärsom-
rådet Butik tillverkas inredningar för butiksmiljöer inom fack och specialhandeln till några av 
Sveriges största aktörer inom konfektion och möbler. Under affärsområdet Panel/Våtrum till-
verkas skärmväggar som monteras på befintliga väggar i både privata och offentliga miljöer. Ex-
empel på miljöer för denna produkt är, toaletter, duschar, tvättrum, simhallar, campingplatser 
och sjukhus. Under detta område tillverkas även båtdäck. 
 
Företaget erbjuder sina kunder att vara med redan i skiss- och idéstadiet, att antingen själva eller 
i samråd med kunden utveckla produkter. Konstruktörerna arbetar i 3D-program vilket gör att 
en avstämning av produkten blir effektivare innan en prototyp eller serietillverkning genomförs 
(Fallföretagets hemsida, 2010). 
 

4.2 Processflöde från order till leverans 

I kapitel kommer flödet för en order beskrivas från kundbehov till färdig leverans. Orderflödet kommer att be-
skrivas stegvis utifrån figur 6. 



 

 22 

 

Figur 6 Orderflöde från initiering till leverans 

Marknadsbearbetning: Processen initieras med att säljarna bearbetar marknaden. De letar efter po-
tentiella kunder i rätt storlek. Säljarna undersöker och kartlägger kundens företag. Informatio-
nen läggs sedan i en kunskapsbas. 

Kravgenomgång hos kund: Om säljarna lyckas med sitt arbete och kunden är intresserad av en upp-
handling som fallföretaget kan konkurrera om genomförs ett säljmöte mellan säljchefen, en 
konstruktör och ansvarig hos kunden. Här går man igenom vad kunden efterfrågar. Om fallfö-
retaget får ordern från kund kommer ofta kompletterande kundkrav att komma löpande enda in 
i produktionsfasen. 

Säljaren och konstruktören får en ritning eller ritar en själv baserat på kundens mått samt tar 
bilder på hur produkten ser ut som de vill ha. Bilden är verktyget att förmedla den känsla av 
kvalitet som kunden efterfrågar. 

Projekt initieras: När projektledaren fått ett komplett kundunderlag till ett projekt sammankallar 
de en projektgrupp till ett projektmöte med personal från marknad, kalkyl, konstruktion samt 
inköp där kundkraven genomgås. 

För detta ändamål används checklista för offert/ordergenomgång, se bilaga 2 och en kravspeci-
fikation och eller likvärdiga dokument. Här beaktas kundkraven och risker analyseras. Under 
mötet analyseras kundkraven för att hitta förbättringsförslag till kunden både för produkten 
samt ändringar för att underlätta tillverkningen som sedan diskuteras med kunden.  

Kalkyl: Kundkraven ligger sedan till grund för kalkylarbetet som utförs av kalkyleraren samt av 
ansvarig säljare. Kalkylen visar företagets kostnader för att producera produkten. Det är även 
under denna process som tillverkningsmaterial väljs ut. Vid genomförd kalkyl skickas den till 
projektledaren. 

Beslut: Efter att kalkylen är fastställd tas beslutet om projektet är något för företaget att fortsätta 
arbeta med. 
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Offert: Med hjälp av fastställda kundkrav, kalkyl och dokument från projektmöten som underlag 
sammanställs en skriftlig offert som skickas till kunden.  

Konstruktion: Konstruktionsavdelningen bereder ordern samt skapar ritningar för produkten i 
CAD. Dessa dokument resulterar i en tillverkningsorder till produktion, lackering och monte-
ring. 

Inköp: Inköpsavdelningen beställer det material som fastställts i offerten. 

Produktion, lackering, montering och utlastning: Vanligtvis tillverkas en prototyp till att börja med som 
skickas till kund. 

Kund granskar prototyp: Kunden mottar prototypen. Har kunden frågat olika leverantörer väljer 
kunden mellan olika leverantörers prototyper och kommer med eventuella ändringar.   

Ändringar: Begär kunden ändringar på prototypen går projektgruppen igenom ändringarna och 
granskar om de begärda ändringarna går att genomföra. Är ändringarna genomförbara ändras 
de dokument som berörs. I vissa fall skall kunden godkänna ändringarna genom att skicka en 
skriftlig godkännelse eller ny komplett produktdokumentation. 

Ordermottagning/registrering: Väljs fallföretaget som leverantör till upphandlingen registreras or-
dern och en orderbekräftelse skickas till kund. Kundorder kan vara av två slag: kundorder på ny 
produkt eller kundorder på tidigare tillverkad produkt. När detta är klart skall ordern läggas in i 
systemet och då skapas en tillverkningsorder till produktionen. 

Återköp av produkter i projektet: När ett projekt kommit i gång i produktion kommer beställningar 
av produkterna i projektet löpande. 

Återkoppling mot kund: Fallföretaget har avstämningsmöten med sina största kunder med jämna 
mellanrum, utöver detta sker återkopplingen bara vid reklamationer och klagomål från kund. 
Dessa reklamationer och synpunkter dokumenteras och följs upp. För ca tre år sedan skickades 
en enkät till fallföretagets kunder gällande vad de tyckte om företaget i olika frågor. 

4.3 Vad har fallföretaget gjort inom området? 

Fallföretaget har identifierat de interna problem som de har med kvaliteten och arbetar därför 
mot att förbättra sig inom området. De har under 2009 påbörjat arbetet för att ISO certifiera 
verksamheten. De förbättringar som har gjorts inom kvalitetsområdet på fallföretaget rör sig 
inom olika delar av verksamheten. 

En förbättring som de har genomfört har ökat medvetenheten om rätt kvalitet avsevärt för 
lackeringsavdelningen. Förändringen består i ett dokument som redogöra skillnaderna på tre 
olika nivåer av lackerade ytor. De olika lackeringsresultaten delas upp i A, B och C yta som klar-
görs med text samt lackerade provbitar för att tydliggöra de olika nivåerna. Åtgärden har med-
fött att lackeringsavdelningen i större utsträckning har lackerat till rätt kvalitet. 

På företagets konstruktionsavdelning där ritningarna för produkterna görs i CAD-program har 
ritningarna förbättrats då det nu är utmärkt vilka sidor av materialet som kommer att vara mest 
respektive mindre synliga. Sidorna benämns A och B sida. De flesta av de maskiner som finns i 
produktionen producerar en sida som blir lite bättre än den andra beroende på vilket håll mate-
rialet bearbetas. Genom de nya ritningarna kan produktionsarbetarna vara säkra på vilka sidor 
som de ska vara extra rädda om. De har även förbättrat ritningarna genom att de har börjat 
skriva ner information om saker som återkommer gällande en specifik produkt exempelvis att 
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alla höger sidor i en viss produkt inte kommer att vara synlig (Säljare, personlig kommunikation, 
2010-03-18). 

Fallföretaget har också nyligen infört en checklista för offert och ordergenomgång samt skapat 
en kravspecifikation som har introducerats för marknadsavdelningen, se bilaga 2 (Kvalitetstek-
niker, personlig kommunikation, 2010-02-09). 

Utöver att som tidigare bara en säljare åkte på kundmöten har fallföretaget även börjat ha med 
en av konstruktörerna på mötet för att kunna fånga kundens krav på ett bättre sätt. Detta gör 
att de två personerna från olika områden kanske ser olika saker och komplettera varandra (Sälja-
re, personlig kommunikation, 2010-03-18). 

Kvalitetsteknikern har även börjat utbilda de anställda så smått inom kvalitet. Hittills har kvali-
tetsteknikern varit ute hos kunder och tagit bilder som sedan visades upp i form av bildspel för 
personalen på fallföretagets distribution (Kvalitetstekniker, personlig kommunikation, 2010-02-
09). 

4.4 Kvalitet 

Under intervjuerna ställde författarna frågan till respondenterna om de visste vad rätt kvalitet 
var. Varje respondent som tillfrågades hade ett eget svar att ge. Gruppledaren menade att ”i 
produktionen gör vi som vi själva anser vara rätt, vi går på magkänslan.” Kalkylavdelningen sva-
rade på frågan ”magkänslan är någonting som man använder på sig”. Respondenten menar att 
eftersom det är magkänslan som styr och det är många steg i processen är det ”många munnar 
som vill säga sitt gällande kvalitet”. Övriga respondenter nämnde även de att det är magkänslan 
som styr över vad som kommer att bli slutprodukten. 

Säljaren menar att fallföretaget håller ungefär samma kvalitetsnivå på alla produkter som de till-
verkar, de försöker vara medvetna om att inte ta in ett arbete som skiljer sig allt för mycket ifrån 
de produkter som tillverkas idag kvalitetsmässigt ” (Säljare, personligkommunikation, 2010-03-
18). Kvalitetsteknikern menar dock att det finns nyansskillnader mellan produkterna (Kvalitets-
tekniker, personlig kommunikation, 2010-03-18). Om fallföretaget får en order som inte liknar 
den produktion som sker idag kommer produkten att ställa till mer än vad den kommer att gör 
nytta samt kommer bli dyrt för företaget. Det är även svårt att ha olika kvalitetsnivåer i samma 
linje. Säljaren menar att ”Det är viktigt att ha ungefär samma kvalitet på allt vi gör för att det 
inte ska bli svårigheter för personalen att hålla reda på vilken kvalitetsnivå som gäller” (Säljare, 
personligkommunikation, 2010-03-18). 

När det gäller nybeställning från kund svarade respondenten från konstruktionsavdelningen att 
”upptill 90 % av underlaget är påhittad av oss själva då vi bara får en beskrivning. Vi får väldigt 
sällan fullständig teknisk information från kunden då det kan bli en väldigt dyr historia för kun-
den” Respondenten menar att situationen uppstår då kunden inte kommer med speciellt mycket 
information gällande den produkt de efterfrågar. ”Ingen kund kan tala om allt” menar konstruk-
tören. När det gäller kvalitetssynen menar respondenten att det finns ritningar på allt som pro-
duceras. Ritningarna innehåller mått och liknande samt information om det är någonting speci-
ellt som gäller för en viss produkt. Informationen skrivs då ut på tillverkningsorder för att bely-
sa den operativa personalen om detta (Konstruktör, personlig kommunikation, 2010-02-09).   

De kvalitetskontroller som görs på operativ nivå genomförs efter varje avslutat arbetsmoment 
på produkten. Gruppledaren visade författarna en tillverkningsorder, se bilaga 3 som visade hur 
mycket information som fanns gällande själva produkten. Ibland kan informationen vara otydlig 
samt motsägelsefull uppger respondenten. Gruppledaren talade även om att de har varierande 
kunskap om vad olika kunder efterfrågar. När det gäller produkter som de har hållit på med un-
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der en längre tid kommer arbetet tillslut att gå på rutin. Innebörden blir att vid en ny produkt 
kan det uppstå många fel och problem då operativ personal inte kan gå på samma rutin som ti-
digare (Gruppledare, personlig kommunikation, 2010-02-09). 

Var i fallföretaget det sker mest överbearbetning menar en respondent är på monteringen och 
lackeringen.  Dock har de fått bukt med detta till viss del på lackeringen genom den tidigare 
nämnda ABC-klassificeringen. De vanligaste kvalitetsfrågorna från monteringsavdelningen är 
hur de ska få ihop skarvar som har försvårats på grund av fel i ritning eller att toleranserna lett 
till detta. Det finns många detaljer som kan gå fel, det viktiga är helheten menar kvalitetstekni-
kern. Men även på maskinavdelningen dyker ständigt frågor om kvalitet upp i form av repor 
och kantstötningar om de ska godkännas eller kasseras.  (Kvalitetstekniker, personlig kommuni-
kation, 2010-03-18). 

Respondenten från kalkylavdelningen menade att det är viktigt att hela tiden väga variablerna 
mot varandra för att ta fram den bästa möjliga lösningen. Exempelvis menade respondenten att 
om kunden efterfrågar ett dyrt material på yttersidor men inte på innersidor kan detta leda till 
blir mycket material liggande på lager om det är ett litet arbete. Situationen gör att det kan blir 
billigare att göra hela möbeln med dyrt material genom att undviker ställtider och hantering som 
annars hade adderats (Kalkyleraren, personlig kommunikation, 2010-02-09). 

Kvalitetsteknikern ställde sig frågande gällande exempelvis om den produktdokumentation som 
fallföretaget får in från kunden är komplett? Vad är det som saknas? Pratar företagen samma 
språk? Kvalitetsteknikern anser att om kvaliteten identifieras försvinner många problem som 
finns i organisationen idag. Frågor som respondenten själv funderar på är ” vad är bra kvali-
tet?”, ”hur kan den identifieras?” och problematiken i att det är ett så pass stort spann att fånga 
upp rätt kvalitet ifrån. Kvalitetsteknikern har försökt att få svar på frågorna och har därför varit 
ute hos en kund för att observera kundens ankomstkontroll. Respondenten menade att detta 
gav stor inblick i vad kunden tittar på samt vad kunden ser som kritiska områden för att god-
känna leveranser (Kvalitetsteknikern, personlig kommunikation, 2010-02-09). 

De problem som fallföretagets har idag kan exemplifieras i tre punkter som säger mycket om 
problemet: 

 En person på monteringen putsar varje kassadisk 45 min. Märker kunden någon skill-
nad? Är det ekonomiskt försvarbart? 

 Under lackeringen krävs det mycket omarbete av produkter för att få ett material att bli 
helt utan minsta dammkornsmärken. Vill kunden ha det måste företaget veta det för att 
kunna ta ut högre pris. 

 Vid ett uppköp presenterade fallföretaget ett bord för 11 000 kr medan en konkurrent 
presenterade ett bord för 5 000 kr. Priset motsvarade enbart fallföretagets materialkost-
nader (Kvalitetstekniker, personlig kommunikation, 2010-02-09). 

4.4.1 Insamling av krav 

Det är vid kundmötena som kunden kommunicerar sina kvalitetskrav till säljaren som utifrån 
information bildar sig en uppfattning om vad kunden efterfrågar. Hur arbetet på dessa kundmö-
ten går till menade en säljarna, ”det finns olika sätt att arbeta, och de flesta av oss i denna 
bransch använder nog stor del sin egen erfarenhet och checklistor som bygger på projekt och 
komplexitet” Den andra säljaren menar att när de är ute på fältet används olika checklistor be-
roende på i vilken av etapperna projektet är inne i. Checklistorna används för att gå igenom vill-
kor som är oklara i olika lägen. Att tydliggöra oklarheterna är av stor betydelse för projektets ut-
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veckling då detta kan vara en avgörande faktor om företaget får kunden och projektet. Generellt 
är dessa processer och checklistor individuell baseras på en omfattande beskrivning eller tolk-
ning som resulterar i en orderbekräftelse eller i ett avtal. En generell checklista kan exempelvis 
börja med att säljaren tar reda på vad kunden efterfrågar hos produkten. Under kundmötena för 
respondenten antecknar över exempelvis mått, färg och liknande. När det gäller intryck anteck-
nas inte detta utan kommuniceras direkt på projektmötet (Säljare, personlig kommunikation, 
2010-02-24 & 2010-03-18). 

En av säljarna menade att informationen som presenteras på projektmötena är de kritiska 
aspekter som säljaren har uppmärksammat. Ett exempel på en kritisk aspekt är hur produkten 
kommer stå, i vilket ljus, mått, färg och så vidare. Den andra säljaren menade att ”baserat på 
checklistorna har man vanligtvis mycket kommunikation med kunden och andra som deltar i 
projektet, detta beroende på komplexiteten och kundens önskade nivå av engagemang och 
nödvändig engagemang ". Under hela projektet samt under tillverkningen uppger båda säljarna 
att det finns en kontinuerlig kommunikation mellan fallföretaget och kunden (Säljare, personlig 
kommunikation, 2010-02-24)  

Kalkylavdelningen kommer in steget efter säljarna och ska generera en offert baserat på de 
kundkrav som säljarna samlar in. Hur kraven från kund ser ut kan skilja sig markant från kund 
till kund. De större kunderna vet oftast vad de efterfrågar och skickar därför in bra underlag 
som underlättar kalkylerarens arbete. Den är en väldigt tuff bransch där det råder hög konkur-
rens, av 10 jobb får fallföretaget 1 jobb. Här menar respondenten att det är viktigt att inte vara 
för dyr eller för billig. Om kalkylavdelningen inte får tillgång till rätt information leder detta till 
att offerten till kund kan bli för hög som kan göra att fallföretaget riskerar att mista upphand-
lingen. Situationen kan även vara att offerten läggs för lågt som gör att fallföretaget inte kom-
mer att göra någon större vinst på att ta projektet. Respondenten anser att säljarna borde kräva 
fullständiga underlag från kunderna. (Kalkyleraren, personlig kommunikation, 2010-02-09). 

Författarna frågade om det skulle vara möjligt att sammanställa de insamlade kundkraven text-
mässigt för att förenkla arbetet för övriga led i kedjan. Båda säljarna menade de att det skulle 
vara mycket svårt i deras stressiga vardag att få ner mer text på papper. De menade även att det 
är svårt att få ner den egentliga kvaliteten då det är säljarnas magkänsla över vad det är kunden 
efterfrågar som sedan kommer att användas som input i projekten. (Säljare, personlig kommu-
nikation). En liknande fråga ställdes även till kalkyleraren, om det skulle det gå att kommunicera 
kvaliteten i tillverkningsordern. Respondenten ansåg att det är svårt att kommunicera kvalitets-
krav skriftligt och ansåg att de befintliga kvalitetschecklistorna som fallföretaget har idag bör 
räcka (Kalkyleraren, personlig kommunikation, 2010-02-09). 

4.5 Orderwinner och Qualifier  

Fallföretaget har tidigare genomfört en enkätundersökning hos sex av sina kunder. Här kommer en samman-
ställning utifrån enkäten att redovisas. En av kunderna höll vid tiden för enkäten på att avsluta relationen med 
fallföretaget och därför kommer inte denna kunds svar att tas upp i sammanställningen.  

Kunderna uppgav att de är nöjda med fallföretaget som leverantör dock menade de att fallföre-
taget kan bli bättre. Fallföretaget uppfyller deras förväntningar men i vissa fall har det före-
kommit att fallföretaget levererar lite sämre kvalitet. När det gäller leveranstiderna jämfört med 
vad fallföretagets konkurrenter har fick fallföretaget betyget mycket bra respektive bra.  

Kunderna bedömde även fallföretagets produktutvecklingsförmåga i jämförelse med konkur-
renterna som låg på ett blandat betyg från högsta, mellersta till lägsta. 
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En annan fråga i enkäten gällde vad kunderna tycker om fallföretagets monteringsanvisningar. 
En kund var nöjd, två kunder ville förbättra dokumentationen medan en kund aldrig fått några 
anvisningar men heller inte saknat några. 

Fallföretagets service/ tillgänglighet samt reklamationshanteringen bedömdes av kunderna vara 
bra, dock bör de förbättras. 

I enkäten fick kunderna svara på vad de såg vara de svagaste egenskaperna hos fallföretaget. 
Här blev svaren bland annat framtagningen av prototyper, ger aldrig leveransbesked, otydlig an-
svarsfördelning i semestertider samt produktutvecklingen. De starkaste egenskaperna hos fallfö-
retaget menade kunderna var god service och kvalitet, trevlig personal, mycket bra leverantör 
med stor kunskap internt, bra fabrik samt duktig personal. 

Avslutningsvis ställdes frågan vilka som är de viktigaste kriterierna när en leverantör väljs. Där 
svarade de service, pris, kvalitet, leveranssäkerhet, produktionssäkerhet samt soliditet.  

4.6 Kundkännedom 

Den information som fallföretaget får in angående kundens synpunkter kommer in via kund-
supporten som är de som har den dagliga kontakten med kunderna. På fallföretaget infördes i 
oktober 2009 ett dokument för kundreklamationer som fylls i av kundsupporten och som sedan 
sammanställs. Kundreklamationerna gör att fallföretaget får information om vad som brister i 
processerna samt vad kunderna är missnöjda med. 

Författarna har analyserat trettiosju reklamationer gjorda under en fyra månaders period. Målet 
för fallföretaget är att ha en reklamationsnivå som ligger på under 1 %. Då intervjuerna genom-
fördes låg fallföretaget mycket bra till då reklamationer låg på under 1 % varje månad sedan in-
förandet av dokumentet.  

Efter att ha analyserat dessa reklamationer framgår det vilka kvalitetsproblem som rör sig inom 
verksamheten på fallföretaget. Reklamationerna behandlar många olika kunder och produkter. 
Utifrån dessa kan ett mönster utläsas.  

 53 % av reklamationerna gällde en specifik produkt som var ny i produktion. 

 27 % av reklamationer rör sig om gods som är defekt, det vill säga gods som har blivit 
skadat innan det har nått ut till kund. Skadorna beror på många olika saker bland annat 
fel på skruvhål, revor i laminatet samt lister som har släppt med mera. 

 13 % av reklamationerna handlar om produkter som fallföretagets leverantörer levere-
rat.  

 Vad som kunde utläsas från reklamationerna har fallföretaget i 54 % av fallen behövt 
skickat ut nytt gods till kund. Extra leveranser av det här slaget blir väldigt kostsamt. 

Kundsupporten har inte kontakt med samma personer hos kunden som fallföretagets säljare 
har. Om det uppstår återkommande problem med kunden kommer kundsupporten att höra av 
sig till säljaren som har hand om den kunden (Kundsupport, personlig kommunikation, 2010-
02-09). 

Att ha en god kommunikation med sina kunder är en högt prioriterad fråga. “Förmedlingen 
mellan de som betalar och de som leverera måste fungera” uppger en respondenten då det kos-
tar mycket för kunden att byta leverantör. Det handlar även mycket om kund och leverantörsre-
lationer och att försöka förbättra dessa, då fallföretaget måste behålla de kunder som de har 
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idag. Fallföretaget måste även arbeta med supporten som de har till sina kunder och lyssna på 
vad det är kunden efterfrågar (Kvalitetstekniker, personlig kommunikation, 2010-02-09). 

Gruppledaren i produktionen menade att de har bättre kundkännedom om de större kunderna 
jämfört med de mindre. Respondenten upplevde att de kunder där kundkännedomen är bättre 
upplever de att det ställs lägre kvalitetskrav på produkterna (Gruppledare, personlig kommuni-
kation, 2010-02-09). 

4.7 Pris kontra kvalitet 

En trend som kvalitetsteknikern nämnde är att kunder hyr in konsulter som sköter upphand-
lingarna, såkallade externa inköp. Dessa externa konsulter har inte samma intresse av att gå på 
kvalitet som interna inköpare hade haft. Konsulterna får ofta större bonus om de kan hålla nere 
kostnaderna och de går därför till största del på priset. Detta menar kvalitetsteknikern är något 
som fallföretaget förlorar på då de håller hög kvalitet till högre priser. Respondenten har erfa-
renhet om hur offertförhandling går till. Förhandlingen innebär att köparna listar de olika buden 
från leverantörerna och tar bort de två billigaste och de två dyraste och väljer någon i mitten av 
prislistan att arbeta med (Kvalitetstekniker, personlig kommunikation, 2010-02-09). 

Som tidigare nämnts berättade konstruktionsrespondenten att ca 90 % av vad som ska produce-
ras utformar konstruktörerna själva. Varför kunden utelämnar en stor del information tror re-
spondenten beror på att om kunden är för specifik gällande vad de efterfrågar kan det innebära 
en mycket högre kostnad för kunden. Respondenten menar att det som är viktigast för kunden 
att presentera är färgen samt de yttermått som produkten ska ha. Respondenten menade att det 
är viktigt att färgen specificeras på grund av att kunden ibland har flera leverantörer av butiksin-
redning. Därför är det viktigt att de produkter som kunden har beställt kommer att ha samma 
nyans, och inte skiljer sig mellan leverantörerna. (Konstruktör, personlig kommunikation, 2010-
02-09). 

4.8 Kommunikation 

Under observationerna kunde fem olika kommunikationskanaler identifieras på fallföretaget; 
möten, e-post, telefon, intranät samt dokument. Fallföretaget använder sig av muntliga kanaler 
som förekommer under bland annat möten i olika former, exempelvis projektmöten, säljarmö-
ten, kundmöten. Kommunikation sker även elektroniskt över telefon samt e-post. Dock har 
inte den operativa personalen tillgång till telefon eller e-post då de bara har ett fåtal datorer i 
produktionen. Det finns även ett intranät som används för att kommunicera till samtlig perso-
nal. Dokument kopplat till arbetet kommuniceras via ett kvalitets och miljösystem. Dokumen-
ten finns även som skriftlig kommunikation då flera av dokumenten finns som kopior vid ar-
betsplatserna.  

När det gäller kommunikationen mellan kunden och fallföretaget används många av de kom-
munikationskanaler som har nämnts tidigare. Kundsupporten använder både e-post och telefon 
för att kunna komma i kontakt med fallföretagets kunder. Reklamationsblanketterna som kun-
den skickar till kundsupporten kommer även dessa över e-post. När det gäller större frågor gäl-
lande kvaliteten kommer kundsupporten att informera den berörda säljaren som kommer att ta 
kontakt med kund.   

Gruppledaren förklarade under intervjun att idag får den operativa personalen ingen informa-
tion gällande kvalitetskraven på produkten utöver vad som står i tillverkningsordern och rit-
ningarna. Under intervjun observerade författarna att det operativa personalen kom och frågade 
gruppledaren om exempelvis måtten på tillverkningsorden verkligen stämde eller ej. Responden-
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ten uppgav att när denne svarar på personalen får gruppledaren helt enkelt lita på sin magkänsla 
(Gruppledare, personlig kommunikation, 2010-02-09). Konstruktionsrespondenten menade att 
det finns ritningar på allt som produceras på fallföretaget som innefattar mått, kritiska mått och 
dylikt. De kritiska måtten kontrolleras i slutet av varje genomfört moment. Om detta kritiska 
mått stämmer vid kontrollerna kommer också resterande mått på ritningen att stämma Om det 
finns speciella krav på en viss produkt kan konstruktörerna lägga till informationen som text i 
tillverkningsordern för att göra den operativa personalen uppmärksam. (Konstruktör, personlig 
kommunikation, 2010-02-09).  

En av säljarna på fallföretaget menar att det är företagets distributionspersonal som har mest 
nytta av information om den mjuka produktkvaliteten. Säljaren var mer tveksam till att även öv-
rig operativ personal skulle få denna information. Dock skulle informationen vara användbar 
för distributionen då de ser den färdiga produkten gentemot produktionen som bara ser pro-
dukten i delar. Distributionspersonalen skulle lättare se om det är någonting med produkten 
som inte uppfyller kundens kvalitetskrav, exempelvis vid färgskillnader mellan produkter och 
liknande (Säljare, personlig kommunikation, 2010-03-28).  

4.9 Kunskap 

När säljaren har fått en klar och tydlig uppfattning om vad det är som kunden efterfrågar pre-
senterar säljaren ett förslag för kunden som de sedan får godkänna. Detta förslag har projekt-
gruppen gemensamt kommit fram till. I kommunikationen med kunden menade en av säljarna 
att det är de som har mest kunskap och kan ses som ”experterna” på området. ”Vi får lita på 
vad vår magkänsla”. Dock menar respondenten att när det gäller de större kunderna som fallfö-
retaget har arbetat med under en längre tidsperiod så vet de i större utsträckning vad de är ute 
efter. När det gäller nya kunder måste säljaren lita på sin erfarenhet och sin magkänsla för att 
kunna komma fram till vad kunden kan tänkas efterfråga (Säljare, personlig kommunikation, 
2010-03-18). 

4.10 Kompetens 

Kvalitetsteknikern menar att fallföretaget har personal på den operativa nivån som är överkvali-
ficerade, ”rätt person på fel plats”. Kvalitetsteknikern menar att det finns personal på monte-
ringsavdelningen som är utbildade möbelsnickare. Fallföretaget tillverkar i form av serieproduk-
tion som kräver att den operativa personalen bara har en viss tid att montera ihop möblerna för 
att det skall vara lönsamt. I vissa situationer kan detta innebära att möbelsnickarna måste un-
derprestera sitt arbete med vissa produkter, något som gå emot deras yrkesstolthet. Yrkesstolt-
heten menar kvalitetsteknikern är svår att få bort då det är en del av möbelsnickarnas kompe-
tens. Yrkesstoltheten gör att dessa personer lägger uppemot tre gånger mer arbete på produk-
terna och slutar inte förrän de är nöjda. Detta resulterar i överarbete av produkterna som kun-
den inte är beredd att betala för i slutändan (Kvalitetstekniker, personlig kommunikation, 2010-
03-18). 
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5 Analys 

I kapitlet kommer insamlad empiri och teori analyseras. 

5.1 Varför är kvalitet viktigt? 

Kvalitet innefattar de egenskaper som möter kundens behov både i nutid och framtid och där-
med skapar kundtillfredsställelse. Det finns många anledningar till varför kvalitet är en viktig 
aspekt att se på utifrån ett verksamheters perspektiv. Med hjälp av kvalitet kan verksamheter få 
nöjdare kunder samt effektivare processer som gör att konkurrentkraften ökar på en allt tuffare 
global marknad. God kvalitet möjliggör även för företag att reducera sina tillverkningskostnader 
(Gothia Logistics AB, 2010). Nyckeln för fallföretaget ligger i att lyckas med att anpassa kvali-
tetsnivån till vad kunden efterfrågar. Genom att göra detta kan verksamheten effektiviseras ge-
nom kortare ledtider. Detta gynnar både kunden och verksamheten samt ökar möjligheten att 
kunna sänka kundpriset genom att reducera tillverkningskostnader.  

Kvalitetsaspekten är även viktig utifrån kundens perspektiv då kvalitet handlar om att tillfreds-
ställa kundbehovet (Sandholm, 2008). Fallföretaget har idag svårt att säga vad kundens kvali-
tetsbehov är då kunden i de flesta fall inte specificerar vad de efterfrågar. En alltför specifik be-
skrivning skulle innebära ett högre pris för kunden som de inte är villiga att betala för. Under 
observationen som genomfördes under hösten 2009 visade det sig att fallföretaget överarbetar 
produkter då den operativa nivån har dålig information gällande vilken produktkvalitet som till-
fredställer kunden. Det har under intervjuerna visat sig att de kunder som specificerar sina kvali-
tetskrav tydligt uppfattas på den operativa nivån som att dessa kunder ställer mindre kvalitets-
krav än de kunder som inte är lika tydliga i sina krav. Om kvalitetskraven inte är tillräckligt tyd-
liga finns det alltså risk att det leder till överarbete av produkter som i sin tur leder till en ökade 
produktionskostnader för fallföretaget. Detta understryker vikten av att veta vilken som är den 
rätta kvaliteten samt varför kvalitet är viktigt. 

Enligt PHCC Educational Foundation (1996) är det av stor vikt att TQM genomsyrar alla akti-
viteter i verksamheten då alla bidrar med sin del av slutprodukten och därmed måste arbeta för 
att anpassa kvaliteten.  Alla i verksamheten måste också veta vad kvalitet innebär för dem, något 
som bara sker delvis i dagsläget på fallföretaget. I fallföretagets fall handlar de kvalitetsbristerna 
som de har om kommunikationen av den mjuka produktkvalitetetsaspekten. Varför denna inte 
kommuniceras vidare från projektgruppen beror till stor del på en svårighet att förmedla denna 
typ av information samt att det finns en oförståelse inom fallföretaget för varför den operativa 
personalen behöver mer information gällande aspekten då de i dagens läge har tillgång till både 
fullständiga ritningar samt tillverkningsorder. Rawlins (2008) menar att det är viktigt att få män-
niskor att känna att de tillsammans kan skapa förbättringar för verksamheten. Eftersom infor-
mation om vad kunden efterfrågar inte sprids i hela organisationen är det svårt för fallföretaget 
att kunna skapa förändringar. 

5.1.1 Kundkännedom  

Att sänka kostnaderna för produktion och administration för att få ner priset på styckkostna-
derna får inte ske på bekostnad av kundtillfredsställelsen. För att lyckas med detta behövs 
kundkännedom som enligt Dobney (2010) handlar om att ha kunskaper om sina kunders be-
hov, önskemål och mål. Fenomenet att kunderna inte vill tala om vad de efterfrågar i detalj som 
konstruktörsrespondenten menade motverkar detta mål vilket gör att det är än viktigare att fo-
kusera på kundkännedom. Att fånga kundens behov och mål är avgörande för att kunna fast-
ställa vilken kvalitetsnivå kunden efterfrågar. 



 

 31 

Enligt Dobney (2009) så finns kundkännedom i många olika delar i en organisation, exempelvis 
har säljare, kundsupport och marknadsundersökare olika information. Det bästa sättet att uppnå 
kundkännedom är att samla all denna information på ställe. Zanjani et al (2008) menar dock att 
det är svårt att hantera stora mängder kundinformation.  På fallföretaget används projektformen 
vilket innebär att alla i projektgruppen samarbetar vid mötena och delar deras kundkännedom 
med varandra. Det är viktigt för fallföretaget att inte kundkännedomen stannar hos några få in-
divider i projektgruppen utan att den även sprids till operativ personal. Kundkännedom är en 
viktig komponent för att kunna ta bra beslut i det dagliga arbetet. Som gruppledaren uppger har 
de på den operativa nivån mer respektive mindre kännedom om olika kunder.  

Ett sätt för fallföretaget att uppnå en mer spridd kundkännedom i verksamheten är att ta reda 
på hur kundens godsmottagningskontroller ser ut. Detta har kvalitetsteknikern gjort hos en av 
fallföretagets kunder. Genom att veta hur kunden granskar mottagna produkter får fallföretaget 
veta vilka områden som är mest kritiska för kunden. För att uppnå kundkännedom det är också 
viktigt att noggrant dokumentera samt analysera den feedback som fallföretaget får från kun-
derna. Informationen kan ge viktiga ledtrådar till vad kunden anser vara viktigt. Ett annat sätt 
för att förbättra kundkännedomen är att skicka ut enkäter med jämna mellanrum till kunderna 
likt den som fallföretaget tidigare skickade ut. 

5.1.2 Pris kontra kvalitet & order qualifier / order winner 

Många av respondenterna påpekar att kunderna vet relativt lite om vad de efterfrågar. Kunderna 
vill heller inte vara för specifika om vad de vill ha då detta kan höja priset för kunden. Detta be-
kräftas av Nordlin (2009) som menar att det är en rädsla hos kunden för att sätta kvalitetskravet 
för högt då produkten då kan bli flera gånger dyrare. Den informationen som kunden delger till 
leverantörerna är den som är order qualifier. Kvalitetsteknikern menade att det ofta hyrs in ex-
terna inköpare, detta visar på att priset i många fall väger tyngre än kvaliteten inom rimliga grän-
ser då konsulter erhåller bonus om kostnaderna hålls nere. En annan indikation att priset väger 
tungt är enkätundersökningen som fallföretaget har gjort mot sina kunder. I undersökningen vi-
sade det sig att priset var det som vägde tungt för många av kunderna som svarade på under-
sökningen. Varför priset spelar en stor roll kan även bero på att många av fallföretagets kunder 
byter ut butiksinredningen relativt ofta då den är säsongsbaserad. Det här understryker ytterliga-
re att priset kan anses viktigt. 

Wenström (2009) menar kvalitet är viktigt i alla upphandlingar dock kan flera leverantörer upp-
fylla de satta kvalitetskraven. Detta gör att priset eller andra ekonomiska faktorer kommer vara 
de fördelaktigheter kunden kan gå på vid en upphandling. Om kvalitetskraven är lågt satta, vil-
ket inte uppfattas som något ovanligt i och med att kunden så begränsat vet vad de vill ha och 
överlämnar 90 % av besluten till leverantörerna i fallföretagets fall, är det priser som avgör upp-
handlingarna. Dock måste det finnas i åtanke att priset också indikerar vilket kvalitet som pro-
dukten har och det kan i sig skrämma bort kunden. Genom att kunden har lågt ställda kvalitets-
krav är det ändå priset som avgör.  

Det finns många aktörer som konkurrerar om varje uppköp och ofta läggs uppköpen ut på flera 
leverantörer för att kunna jämföra deras bud. Kalkyleraren uppgav att verksamheten bara får 1 
av 10 jobb. I denna hårda konkurrens är det viktigt att ha koll på sina konkurrenter vart de lig-
ger kvalitetsmässigt. Detta eftersom kunden tar in många uppköpare för att sedan plocka bort 
de två billigaste samt dyraste för att sedan välja ett mellanting. Det gäller därför att analysera sin 
omgivning för att hitta en bra balans mellan pris och kvalitet. 

För att ett företag skall kunna erbjuda sina kunder order qualifiers och order winner som enligt 
Hill (2000) är hur interna operationers förmågor omvandlas till kriterier som kan leda till kon-
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kurrensfördelar och framgångar på marknaden, krävs en grundläggande kunskap om den mark-
nad verksamheten befinner sig i. Av reklamationerna att döma har fallföretaget kvaliteten men i 
diskussionen kring kvalitet kontra pris visade det sig att pris i många fall är ordervinner. Priser 
är något som alltid kan bli bättre. Det får dock inte glömmas att priset även indikerar produk-
tens kvalitet. Därför är det viktigt att veta vad kunden ser som order winner och order qualifier 
för att kunna anpassa sig därefter. De order winner och order qualifiers som kom upp under 
enkätundersökningen visade sig vara, pris, service, kvalitet, leveranssäkerhet, produktionssäker-
het samt soliditet.  

5.2 Produktkvalitet 

Begreppet produktkvalitet är väldigt komplext och delas därför in i olika discipliner (Garvin, 
1984). En av definitionerna som har nämnts i kapitel 2.1.1 är den tillverkningsbaserade defini-
tionen som författarna anser är den definitionen som passar bäst in på den kvalitet som fallföre-
taget använder sig av. Produktutvecklingen har fått allt större fokus på den mjuka produktkvali-
tetsaspekten. Detta gör att genom kreativitet, systematik och noggrannhet i utvecklingsproces-
sen kan förutsättningarna för företaget att ha hög kvalitet till låga kostnader blir möjligt (Berg-
man et al. 2001).  

Efter genomförda studier har författarna sett en tendens att vid nya projekt i fallföretaget glöms 
den mjuka produktkvalitetsaspekten bort. I alla led i fallföretaget råder en god koll gällande den 
hårda produktkvaliteten som exempelvis är mått och funktion presenteras på ett tydligt sätt på 
ritningar och i tillverkningsorder. Hård produktkvalitet representerar övrig produktkvalitet. 
Denna kvalitet är explicit och kan exempelvis fastställas i en ritning och beskrivning och är 
därmed mätbar. Den mjuka produktkvalitetsaspekten det vill säga helhetsintrycket av produkten 
är en av punkterna som Bergman et al (1995) tar upp som en del som tillhör området produkt-
kvalitet. Den mjuka produktkvalitetsaspekten utelämnas delvis för projektgruppen och helt för 
medarbetare på den operativa nivån att själva bedöma utifrån deras magkänsla eller råd från 
projektledaren.  

Den hårda produktkvalitetsaspekten kan ses som explicit kunskap då kunskapen är lätt att kodi-
fiera, dokumentera och kommunicera (Pan et al, 1999). Intervjuerna har visat på att den hårda 
produktkvalitetsaspekten är lättare att förmedla inom fallföretaget då informationen förmedlas i 
form av ritningar samt tillverkningsorder Dock förekommer det på fallföretaget att den hårda 
produktkvaliteten ibland kan innehålla bristfällig information som kund har gett till fallföreta-
gets säljare.  

Under intervjun med en av säljarna kom det fram att informationen som de skriver ner i högre 
grad är den hårda produktkvalitetsaspekten. Den mjuka produktkvalitetsaspekten dokumenteras 
inte och kommer bara att kommuniceras till projektgruppen när de samlas. Orsaken kan vara att 
det är svårt att skriva ner en känsla eller tyst kunskap. Pan et al (1999) menar att tyst kunskap 
inte kan förmedlas i form av text då kunskapen har uppkommit i en speciell kontext. Den upp-
fattning som säljaren har om den produktkvaliteten som kunden efterfrågar förmedlas delvis vi-
dare till projektgruppen på fallföretaget som tillsammans tar fram produkten. 

Att samla in den hårda produktkvaliteten som exempelvis yttermått, färg och funktionalitet är 
oftast inga problem för säljaren att få information om. Men den mjuka produktkvaliteten i form 
av allmänt intryck, vilka mindre defekter kunden kan acceptera är svårare att samla in. För att 
kunna tillverka produkterna till rätt kvalitet måste båda dessa aspekter väga lika tungt, vilket det 
dock inte gör idag. 

Något som kvalitetsteknikern menade var att olika avdelningar har olika information om pro-
dukten samt att ingen delning av information sker mellan avdelningarna. Utan en heltäckande 
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bild om vad kunden efterfrågar menar Dobney (2010) blir det svårt att kunna analysera infor-
mationen. För att kunna få en korrekt bild av vad kunden har för behov samt önskemål krävs 
att kundkännedomen är god (Zanjani, 2008). I fallföretagets fall måste hela bilden samlas in för 
att sedan delas vidare till berörda parter. Dock ska inte informationen bli överflödig utan att rätt 
person ska ha tillgång till rätt information för att kunna utföra sitt arbete.  

Den operativa personalen har idag lite kunskap om den mjuka produktkvaliteten vilket har lett 
till överarbete och omarbeta defekta produkter. Dessa två slöserier menar Johansson et al 
(2005) inte leder till någonting positivt för varken företaget eller kunden då arbetssättet inte är 
konkurrentkraftigt. I sin tur kommer slöserierna leda till ett högre kostnad som kunden inte är 
villig att betala för. Ovissheten på den operativa nivån att inte veta vad kunden efterfrågar ska-
par en stor osäkerhet och förvirring. Situationen gör att ledtiderna förlängs genom att många 
från den operativa nivån kopplas in för att bedöma om det är ”rätt kvalitet”. Om ingen vet vil-
ken kvalitet som gäller är det lätt att ta det säkra före det osäkra och göra om, kassera eller att 
överarbeta produkten. En förutsättning för att undvika detta på fallföretaget är att det finns mer 
information om den mjuka produktkvalitetsaspekten att ta del av för den operativa personalen 
som inte finns i dagsläget. 

5.3 Gap-analysen 

En Gap- analys har genomfört på studiens fallföretag för att kunna identifiera vart brister i 
kommunikationen av kvalitetskraven uppstår.   

Gap 1 

Det är fallföretagets säljare som är länken mellan kunden och företaget. Säljarna arbetar utifrån 
checklistor för att fånga upp vad det är kunden efterfrågar under kundmötena. Dock är det en 
mycket komplex process då kunden oftast inte vet vad det är som de efterfrågar. Utifrån den in-
formationen som säljaren samlar in med hjälp av kundmöten samt studier av den aktuella pro-
dukten ute på fället gör att säljaren får en magkänsla om vad det är som kunden efterfrågar. När 
det gäller kunder som fallföretaget har haft långvariga relationer med har säljaren bra koll på vad 
kunden efterfrågar utifrån tidigare erfarenheter med kunden. Finns ingen erfarenhet med kun-
den är det svårare för säljaren att fånga upp vad det är som kunden efterfrågar. 

Gapet i analysens första steg uppstår på grund av att det finns en oförståelse inom företaget för 
vad som är av betydande värde för kunden. Därför blir det av stor vikt som företaget måste för-
stå vad kunden efterfrågar samt vad de förväntar sig av sin affärspartner. Gapet kan exempelvis 
uppstå på grund av att det finns en bristande kommunikation inom företaget (Bergman et al, 
2001).  

Problemet för fallföretaget ligger i att det är säljarens magkänsla som är input i projekten utöver 
mått och färg på produkten Informationen som författarna kallar för den mjuka kvaliteten 
skrivs inte ner och kan därför komma att delvis glömmas bort tills projektet startar. All informa-
tion gällande den mjuka produktkvaliteten som finns om projektet stannar i projektgruppen el-
ler hos säljarna och sprids inte vidare till den operativa nivån. Arbetssättet går emot ISO 9000-
standarden som fallföretaget arbetar med att införa i verksamheten. Standarden innehåller rikt-
linjer om att kundens krav ska kommuniceras i verksamheten någonting som inte sker på fallfö-
retaget idag. Efter en intervju med en av säljarna upplever författarna en oförståelse från re-
spondenten för varför den operativpersonalen förutom distributionspersonal ska ha tillgång till 
information gällande den mjuka produktkvalitetsaspekten gällande produkterna.  

Gap 2 
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Eftersom kunden inte uppger vad de efterfrågar är det fallföretagets uppgift att komma fram till 
vad kunden vill ha. Informationen om kundens förväntningar får fallföretaget från de egna säl-
jarna som tolkar vad kunden vill ha. Utifrån denna information skickas en offert till kunden 
som sedan kommer att välja den offert som de anser uppfyller deras förväntningar. Gap 2 hand-
lar om företagets uppfattning om kundens förväntningar på den utformade produkten samt att 
det även kan vara svårt för kunden att få sina röster hörda. (Bergman et al 2001) När det gäller 
detta påstående passar inte fallföretaget in i uttalandet då kunden kommer att få sin röst hörd 
om det är någonting som kunden vill ändra på. Fallföretaget och kunden har under hela projek-
tet en dialog om det är någonting som kunden vill ändra på. Om inte fallföretaget lyssnar på de 
önskemålen som kunden har kan de förlora kunden och eventuellt förstöra de långa relationer 
som byggts upp dem i mellan. Fallföretaget lägger därför stor vikt på att kunden ska få det som 
har sagts och utlovats. 

Gap 3 

Bergman et al (2001) menar att det tredje gapet beror på att det finns en skillnad mellan den ut-
formade produkten och den utförda produkten. Företaget kan ha förstått vad det är som är av 
större vikten för kunden (Bergman et al, 2001). I det här gapet har fallföretaget de största synli-
ga problemen som har kommit fram under intervjuer och observationer. Gapet uppstår på fall-
företaget då yrkesroller som finns inom fallföretag har olika syn på vad kvalitet är. Exempelvis 
ser kalkyleraren materialet som den viktiga kvaliteten, konstruktion menar att det är ritningen 
som pekar på den rätta kvaliteten medan monteringen menar att kvalitet är hur delarna sätts 
samman.  

Fallföretaget vet vad som är viktigt för kunden. Dock kommuniceras inte informationen om 
den mjuka produktkvaliteten genom hela verksamheten utan informationen stannar inom pro-
jektgruppen. Bristen som uppstår kommer att visa sig på den operativa nivån där avsaknaden av 
information leder till många frågor gällande kvalitetsnivån. Informationen som når den operati-
va nivån handlar till stor del om den hårda produktkvaliteten i form av information på tillverk-
ningsorder samt ritningar. Avsaknaden av information gällande den mjuka produktkvalitets-
aspekten är tydlig. Utan informationen gällande aspekten blir den operativa nivån mycket osäker 
om vilken kvalitet det är som gäller. Under intervjun med en av gruppledarna på den operativa 
nivån svarar respondenten att ”vi går på magkänsla”. Det är även vanligt förekommande att 
projektledaren går ut i produktion för att tala om vad som är rätt kvalitet. Produkterna som till-
verkas på fallföretaget har ett visst antal arbetsstationen och personer som ska passeras innan 
den sedan ska levereras till kund. Den operativa personalen har sin egen magkänsla om vad som 
är kvalitet för dem. Exempelvis har en före detta möbelsnickare en yrkesheder och här därför 
en kvalitets syn, medan en utan utbildning har en annan syn.  

Gap 4   

Gap fyra uppstår när företaget har lovat för mycket eller antytt någonting som de sedan inte kan 
leva upp till (Bergman et al 2001). Offerten är det underlag som är grunden till ett nytt projekt. 
Allt som fallföretaget utlovar kunden finns skrivet i offertunderlaget som är godkänt av kund. 
Under projektmötena diskuteras om fallföretaget kan leva upp till de satta kraven för att inte 
lova kunden någonting som de inte kan leverera till den kvalitet som är satt. Här ligger dock 
problemet att fallföretaget har en dålig uppsikt om vilken kvalitet som kunden efterfrågar. Det 
här gör att kunden kan ta emot en produkt som är bättre än vad kunden har uttalat sig om. Re-
sultatet kan bli att det hos fallföretaget då uppkommer överbete och onödiga kassaktioner.  Den 
dåliga uppsikten på vad kunden efterfrågar uppstår inte på grund av att fallföretaget inte vet vad 
kunden efterfrågar utan att kommunikationen gällande de mjuka kvalitetsaspekterna inte funge-
rar då informationen stannar inom projektgruppen. Dock lovar fallföretaget inte för mycket 
gentemot kunden då kunden får det som har kommit överens om. Fallföretaget försöker att ha 
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samma kvalitetsnivå på alla produkter som tillverkas för att underlätta för de anställda och inte 
försvåra de processer som finns idag. 

Gap 5  

Bergman et al (2001) menar att gap fem uppstår då kundens förväntningar och det som kunden 
mottar inte stämmer. I det här fallet kan det konstateras att fallföretagets kunder är nöjda med 
de produkter som de har mottagit då reklamationsdokumenten visar på att det bara rör sig om 
ett fåtal reklamationer. En annan aspekt som visar på att kunden är nöjd med fallföretaget och 
deras produkter är att kunden återkommer vilket har gjort att kund och leverantörs relationer 
har byggts upp mellan parterna.  Både reklamationsdokument och kundundersökningen som 
granskats visar att detta gap inte finns. 

5.4 Ishikawadiagram 

Nedan följer en beskrivning av vilka brister som har kunnat identifieras huvudproblemet samt 
vad som är bakomliggande problem för att visa hur de olika delarna hänger ihop, se figur 7. 
Varje område i ishikawadiagrammet kommer att beskrivas kortfattat i text form för att tydliggö-
ra bristerna som tidigare har beskrivits i Gap-analysen.  

 

Figur 7 Ishikawadiagram  

Kund 

Kunden har lite kunskap om vad de vill ha och outsourcar i vissa fall uppköpen till konsulter 
vilket gör att informationen om kundens krav blir diffusa och en tolkningsfråga för säljarna.  

Under hela projektet samt i tillverkningen kan kundkrav tillkomma eller förändras. Det här gör 
att informationen hela tiden ändras.   

Marknad 

Säljarna som sitter på tolkningen av kundens krav förmedlar inte kunskapen tillfredställande. 
Kunskapen når enbart delvis berörda tjänstemän som finns med i projektgruppen men kom-
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municeras inte vidare till den operativa personalen. Det finns en bristande förståelse av att 
kommunicera den mjuka produktkvaliteten till den operativa personalen. Oförståelsen grundar 
sig i att säljarna inte ser nyttan med att låta den operativa personalen få tillgång till mer informa-
tion då enligt säljaren personalen har all information som de behöver. Utan kunskapen kan inte 
den operativa personalen ta välgrundade beslut i sitt dagliga arbete. 

Kunskap 

Informationen om vad kunden efterfråga består av tyst kunskap i form av en magkänsla hos säl-
jaren som de får från kundmöten och fällstudier. Kunskapen är svår att kommunicera vidare. 
Känslan består av tidigare erfarenheter med den specifika kunden samt en tolkning av kundens 
önskemål under kundmöten. 

Huvudproblem 

Dessa tidigare problem leder fram till huvudproblemet som är bristande kommunikation av den 
mjuka produktkvaliteten. Att nå ut med denna kunskap är avgörande för att lyckas att göra pro-
dukter till rätt kvalitet samt uppfylla en del av ISO 9000 riktlinjer gällande kommunikationen av 
kundens krav genom verksamheten. 

5.5 Kommunikation, kunskap & kompetens 

Produktens krav tas fram utifrån kundens behov och förväntningar ur olika aspekter från till-
verkningen. Dessa krav samlas in, förstås, värderas och översättas (Bergman et al. (2001). För-
fattarna menar dock att den mjuka produktkvalitetsaspekten har utelämnats och måste förbätt-
ras för att en bra produktkvalitet ska kunna uppnås. Författarna har under projektet kunnat 
konstatera utifrån insamlat material att kommunikationen är avgörandeför att kunna uppnå rätt 
kvalitetsnivå i alla led. De kommunikationsproblem som har uppstått för fallföretaget när det 
gäller kundens kvalitetskrav är att den tysta kunskapen om den mjuka produktkvaliteten har 
brustit i kommunikationen vilket tydliggörs i Gap-analysen och Ishikawadiagrammet. Enligt Po-
lanyi (2009) är tyst kunskap personlig och kontextbaserad och är därför svår att kommunicera. 
Med tyst kunskap menas kunskap som kan jämföras med simning, det går att göra en instruk-
tion för hur simning går till men en sådan beskrivning kan inte täcka hela upplevelsen och kon-
texten (Polanyi, 2009). Författarna uppfattade i en intervju med en av säljarna att respondenten 
saknade en förståelse av att kommunicera kundens önskade kvalitetsnivå till andra än distribu-
tionspersonalen som befinner sig i det sista ledet i kedjan. Under intervjun kom det även fram 
att en del respondenter ansåg att all information som den operativa personalen behöver för att 
kunna genomföra sitt arbete finns på tillverkningsordern och på ritningarna. Andra responden-
ter menade att informationen på tillverkningsordern idag har brister då en del information sak-
nas samt att den inte förmedlas genom hela kedjan. Bristen gör att det i slutändan är magkäns-
lan hos personer som är dåligt informerade om kundens önskemål som bestämmer kvaliteten 
på produkten. Detta gäller alla produktionssteg förutom lackeringen där en ABC klassificering 
har införts för att kvalitetssäkra arbetsmomenten.  

Utifrån observationer samt insamlat material från intervjuer har bilden gällande fallföretagets 
problem blivit tydligare. Under förstudien har det identifierats ett stort behov ute i verksamhe-
ten hos fallföretaget att veta kundens önskade mjuk produktkvalitetsnivå. Observationer har vi-
sat att det ständigt dyker upp frågor kring den mjuka produktkvaliteten på alla avdelningar på 
den operativa nivån och att det egentligen bara är säljaren som har svaret.  När ett problem 
uppstår i produktionen är det säljaren som i det största mån kan besvara deras frågor och besva-
ra dem utifrån sin egen magkänsla. Författarna anser att tillvägagångssättet inte är optimalt då 
alla som löser problemen förutom säljarna inte har tillräckliga kunskaper om kundens krav. Säl-
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jarna måste därför lägga mer fokus på att kommunicera sin kunskap om den mjuka produktkva-
liteten som gör att fler kan ta rätt beslut utan att säljaren skall behöva tillkallas i någon större ut-
sträckning. En magkänsla kan kalibreras genom att man genomför kvalitetsgranskningar till-
sammans och blir samstämmiga. Att detta är viktigt stöds även av gruppledaren på den operati-
va nivån. En förbättring av informationsflödet gällande kundens kvalitetskrav om den mjuka 
produktkvaliteten kommer att möjliggöra en reducering av antalet överarbetade och kasserade 
produkter. 

Enligt Kaufmann et al (2005) är kommunikation en av de viktigaste samordningsprocesser i or-
ganisationer idag. Kommunikation består i grunden av en sändare, ett budskap, någon form av 
kanal samt återkoppling. Intervjuerna och observationen har visat att ingen på fallföretaget för-
utom säljarna har kunskapen om vad som är rätt kvalitet. Övrig personal tvingas därför ta en 
egen ställning från fall till fall gällande vad som är rätt kvalitet. Detta är en av delarna som orsa-
kar problemet med överarbete och slöseri. Därför bör de kvalitetskrav som fastställs inom pro-
jektet kommuniceras vidare till operativ nivå för att fastställa att rätt kvalitet förmedlas hela ked-
jan.  Att kommunicera något så komplicerat som en kvalitetsnivå kan kräva olika typer av kana-
ler för att nå ut med budskapet. Olika personer kan behöva informationen på olika sätt och då i 
genom olika kanaler. Idag kommuniceras kundens kvalitetskrav enbart inom projektet, där in-
formationen sedan stannar. För att undvika osäkerhet är återkoppling en viktig aspekt (Kauf-
mann et al, 2005).  På fallföretaget i dag är dock fallet att det krävs oproportionerligt mycket 
återkoppling mot säljarna på frågor som operativ personalen har gällande vad som är rätt kvali-
tetsnivå på just en viss produkt. Situationen har observerats vid ett flertal tillfällen. 

Fallföretaget har idag tillgång till en mängd olika sorter av kommunikationskanaler, både skrift-
liga, muntliga och elektroniska.  När det gäller de elektroniska kanalerna är de till viss del be-
gränsade på operativnivå då det bara finns tillgång till ett fåtal datorer. Den muntliga kommuni-
kationen är ett bra sätt att inleda ett projekt med då alla får ventilera sina åsikter vilket gör att 
alla får samma bild av vad som ska göras. Den muntliga kommunikationen har enligt Kaufmann 
et al (2005) mer informationsfyllighet och passar därför bättre i ett inledande skede. Enligt 
Eriksson (2002) är de muntliga kanalerna viktig att ha som återkoppling vid frågor och funder-
ingar som oftast reds ut bäst genom muntlig kommunikation samt att personalen kan ventilera 
sina synpunkter. 

Att kommunicera kvalitet ut i produktion är svårt menade kalkyleraren, denne ansåg istället att 
det räckte med den kvalitetschecklista som finns i dagsläget. Att kommunicera en ständigt för-
änderlig tyst kunskap via skift går inte enligt Pan et al (1999). För att lyckas behövs någon form 
av kommunikationskanal. För fallföretaget skulle bilder vara ett stöd för att kommunicera den 
tysta kunskapen då bilder kan visuellt visa vad som är godkänt eller inte.  För att komplettera 
den muntliga kommunikationen kan tysk kunskap i form av i vilken kontext produkterna kom-
mer att stå skrivas ner på tillverkningsordern eller på ritningen förutsatt att informationen redan 
kommunicerats muntligt.  

För att kunna skapa produkter till rätt kvalitet måste det finnas kunskap om vilken kvalitet som 
efterfrågas hos kunden. För att personalen skall kunna ta rätt beslut i vid tveksamheter i till-
verkningen krävs en kompetens på nivå tre av de tre nivåerna av Sandberg et al (1998), det vill 
säga att ta hänsyn till samtliga egenskaper vid varje operationssteg samt veta vad kunden behö-
ver och ha detta i fokus under sitt arbete (Sandberg et al, 1998). Att lyfta personalens kompe-
tens till denna nivå kan få dem att bli mer intresserade av kvalitetsinformation och på så sätt 
skapa ett sug efter kunskapen istället för att den trycks på personalen som inte ser helheten.  
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6 Rekommendation 

Under denna del kommer en rekommenderad handlingsplan för fallföretaget att presenteras. 

Studien fokuserar på kommunikationen av den mjuka produktkvalitetsaspekten inom verksam-
heten på fallföretaget. På fallföretaget har det framkommit i empiriunderlaget att det finns bris-
ter inom kommunikationen av denna aspekt. Bristen uppstår inom två olika delar av organisa-
tionen, projektgruppen och den operativa personalen.  

6.1 Projektgrupp 

När det gäller de berörda tjänstemännen är dessa personer delaktiga i de projektmöten som 
hålls vid varje nytt projekt. Deras delaktighet i mötena gör att de får tillgång till en viss del av in-
formationen angående den mjuka produktkvalitetsaspekten. Detta gör att bristen i kommunika-
tionen av den mjuka produktkvalitetsaspekten inte blir lika påtaglig då tjänstemännen har till-
gång till viss information. Däremot bör denna kommunikation förbättras då en respondent i 
projektgruppen ansåg att den var bristfällig. Det bör därför finnas en bättre dialog så att alla 
parter blir tillfredställda och att den informationen personerna i projektgruppen saknar tydlig-
görs för säljarna. Detta för att säljarna ska blir mer medvetna om vilken information projekt-
medlemmarna behöver och kan ha detta i åtanke vid kommande säljmöten. 

6.2 Operativ personal 

6.2.1 Initiering av nytt projekt 

För att lösa problemet som finns med kommunikation av den mjuka produktkvalitetsaspekten 
för den operativa personalen bör kvalitetsmöten införas avdelningsvis tillsammans med berörd 
säljare vid varje nytt projekt. Om mötena sker avdelningsvis kan kommunikationen anpassas för 
varje avdelning så att den blir mer lättillgänglig. Här är det viktigt att säljarna försöker förmedla 
den känsla de fick under kundmötena om vad kunden efterfrågar. Mötena gör att kunskaps-
grunden hos den operativa personalen skulle öka då de kan få en tydligare bild om vart exem-
pelvis produkten kommer att stå, i vilket ljus, samt vad som är viktigt för just den avdelningen 
att tänka på och så vidare. Exempelvis är det svårt att ta beslut om repor om man inte vet vart 
produkten kommer att hamna i slutänden. Om man då vet att produkten kommer att stå fram-
för en spotlight så finns det en annan grund att ta sina beslut på. Mötena gör även att kundkän-
nedomen hos den operativa personalen ökar. Med hjälp av den här kunskapsgrunden kan fel 
och överarbete förebyggas då den operativa personalen får en tydligare bild om själva produk-
ten. Kvalitetsmöten är den mest passande lösningen då informationen är svårt att kommunicera 
då det är en magkänsla. Det krävs därför en muntlig genomgång för att säljarnas magkänsla skall 
kunna kalibreras med den operativa personalens för att nå en gemensam förståelsegrund. Att 
den operativa personalen får möjlighet att reflektera över den nya informationen tillsammans 
med säljaren gör att återkopplingen skapar nya kunskaper hos den operativa personalen och gör 
att personalen kan förstå och ta till sig informationen på ett djupare sätt. 

Dock måste det tas i beaktande att dessa kvalitetsmöten kanske inte är någonting som hela den 
operativa personalstyrkan tar åt sig då det kan finnas ett oengagemang hos personalen. För att 
nå ut med informationen är det viktigt att först skapa ett intresse eller ett sug hos den operativa 
personalen att ta till sig informationen som förmedlas på kvalitetsmötena. För att öka engage-
manget bör personalen få känna sig mer delaktiga och självständiga vilket kan nås genom föl-
jande tre förslag: 
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 Ta med den operativa personalen ut till kunden för att skapa en tydligare bild om slut-
produkten 

 Ge den operativa personalen möjlighet att delta på workshops tillsammans med kun-
den för att kunna ställa frågor de har direkt.  

 Införa bildspel på kvalitetsmötena gällande produktinformationen med hjälp av bilder 
som har tagit hos kunden. 

De tre förslag kan bidra till att personalens kompetens når upp till nivå tre av Sandberg et al 
(1998) tre kompetensnivåerna vilket kan skapa ett större engagemang men också mer självstän-
dighet i personalens arbete.  

Det är inte enbart den operativa personalen som måste få ett ökat engagemang i att ta till sig in-
formation. Även när det gäller säljarna måste ett engagemang skapas för att dela information. 
Engagemanget för att få säljarna att dela med sig information till den operativa personalen är i 
dag lågt och en ökad förståelse behövs för vilken betydelse denna delning har. Vinsterna med 
att dela information är bland annat att den operativa personalen kan fatta egna beslut i större ut-
sträckning. Det här medför att säljaren kan ha större fokus på sina arbetsuppgifter jämfört med 
hur det är idag då säljarna blir tvungna att vara ett stöd för den operativa personalen för att be-
svara deras frågor. Eftersom säljarna är de som har den största kunskapen om vad kunden ef-
terfrågar är säljarna nyckelpersoner till orderflödet. Om informationen delas innebär detta att 
verksamheten inte blir lika beroende av enskilda individer. Fördelen som kan dras är att om säl-
jarna av någon anledning inte kan nås kan ändå den operativa personalen ta egna välgrundande 
beslut. Det här gör också att ledtider kan kortas då personalen inte behöver invänta svar från 
säljaren.    

6.2.2 Projektuppföljning 

Efter att ett projekt har kommit igång är det viktigt att fortsätta ha mindre kvalitetsmöten. Des-
sa möten bör ledas av kvalitetsteknikern. Det skulle vara av stor vinst att när frågor kommer 
upp till exempelvis gruppledare, arbetsledare, kvalitetstekniker eller säljare att dessa dokumente-
ras och även i vissa fall fotograferas. Detta för att ta upp frågorna igen och klargöra dem för alla 
på avdelningen. Att kunna exemplifiera det som sägs med bilder kan vara ett viktigt komple-
ment i många situationer när det gäller exempelvis repor eller liknande. Bilderna kan klargöra 
eventuella tveksamheter och ge en klar bild för personalen om vad som är godkänt respektive 
icke godkänt. Detta sätt att jobba skulle undvika att alla har olika uppfattning om vilken kvalitet 
som är godkänt och att personalens frågor besvaras olika baserat på vem som frågas. Även de 
sammanställningar som finns gällande reklamationer och kundsynpunkter som görs i dag bör 
även ligga till grund för de olika utbildningsmötena. Sammanställningarna indikerar på vad kun-
den uppfattar som viktigt och vad de tittar på men även var i verksamheten brister gällande den 
mjuka produktkvaliteten finns. Dessutom bör eventuella förändringar av kundens krav angåen-
de den mjuka produktkvaliteten kommuniceras här. Dessa kvalitetsmöten kan vara korta 
genomgångar i samband med en rast eller liknande. 

Dokumenterade frågor som kommer upp till dessa kvalitetsmöten kan även användas som en 
indikation på vad som bruka vara oklart vid projekt. Vanligt förekommande frågor kan då klar-
göras direkt på kvalitetsmötena för nya projekt framöver för att ständigt kunna bli bättre. 
Oklarheter som rör den hårda produktkvaliteten måste även fortsättningsvis läggas in i ritningen 
för att undvika missförstånd och fel även i framtiden med produkter. 
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Författarna anser även att det skulle vara en fördel om en viss del av den mjuka produktkvalite-
ten kommuniceras med hjälp av ritningarna där det kan läggas in exempelvis vart produkten 
kommer att stå, i vilket ljus och så vidare.  

6.3 Sammanfattning 

För att göra rekommendationen mer överskådlig har författarna sammanfattat rekommendationen nedan:  

 Skapa en tydligare bild för säljarna om vilka vinster som finns med att dela informatio-
nen vidare till den operativa personalen. 

 Skapa ett engagemang hos den operativa personalen för att ta till sig ny information an-
gående mjuk produktkvalitet. 

 Förbättra kommunikationen angående mjuk produktkvalitet under projektmötena samt 
uppmuntra feedback till säljarna. 

 Ha mindre kvalitetsmöten med den operativa personalen om den mjuka produktkvalite-
ten vid initiering av nya projekt och sedan löpande under projekten. 

 Kvalitetsmötena bör innehålla klargöranden av personalens ställda frågor som samman-
ställts, reklamationer, kundsynpunkter samt kommunicera förändringar i kundkrav an-
gående mjuk produktkvalitet. 
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7 Slutsats 

Fallföretaget är medveta om att de har interna brister inom kvalitetsområdet och arbetar idag 
mot att bli bättre och att uppnå en ISO 9000 certifiering. Några förbättringar som de har ge-
nomfört för att bli bättre inom kvalitetsområdet är att de bland annat har infört dokument som 
ska stärka upp marknadsavdelningens arbete samt ett dokument för att säkerställa kvaliteten på 
lackeringsavdelningen.  En del av de brister som fortfarande kvarstår att förbättra inom fallföre-
taget är den mjuka produktkvalitetsaspekten. Bristerna består i att kundens krav gällande mjuk 
produktkvalitet inte kommuniceras eller bara delvis kommuniceras i verksamheten. 

Inom fallföretaget kommuniceras hård och mjuk produktkvalitet på olika sätt. Den hårda pro-
duktkvaliteten kommuniceras skriftligt i en tillverkningsorder och ritning. Den mjuka produkt-
kvalitetsnivån kommuniceras muntligt genom projektmöten till projektgruppen samt genom att 
informerad personal besvarar frågor som kommer från operativ nivå. Den mjuka produktkvali-
tetsaspekten som författarna ser som tyst kunskap är svår att skriva ner samt förmedla. Det har 
i fallföretagets fall visats sig att den hårda produktkvalitetsaspekten dokumenteras och förmed-
las till samtliga parter. Varför den mjuka produktkvalitetsaspekten inte kommuniceras till alla 
berörda parter beror i fallföretagets fall på att det finns en svårighet att förmedla denna typ av 
information samt att det finns en oförståelse inom fallföretaget hos dem som besitter den tysta 
kunskapen om varför alla bör få ta del av informationen. Det är viktigt att den mjuka produkt-
kvaliteten inte nedprioriteras på grund av att den är svårkommunicerad utan att den mjuka och 
hårda produktkvaliteten prioriteras likvärdigt. 

För att en verksamhet skall kunna uppnå rätt kvalitet på sina produkter måste personalen veta 
och förstå vad som kunden efterfrågar samt att de som besitter den tysta kunskapen måste se 
betydelsen av att förmedla kunskapen till övrig personal. För att lyckas krävs att det finns ett 
engagemang från personalens sida att ta till sig information. Detta kan uppnås genom att öka 
kompetensen för att de sedan på egen hand ska kunna ta egna beslut gällande den mjuka pro-
duktkvaliteten.  

Det finns många olika kommunikationskanaler som kan användas för att förbättra kommunika-
tionen av den mjuka produktkvalitetsaspekten. På fallföretaget är muntlig kommunikation i hu-
vudsakligen den kanal som fungera bäst men som även kan kompletteras med bilder.  Utöver en 
bra kommunikationskanal måste även möjligheten till återkoppling finnas tillgänglig. För fallfö-
retaget ger den muntliga kommunikationskanalen möjlighet till en bra återkoppling. Återkopp-
lingen ska ge personal möjligheten att se om de har uppfattat den tysta kunskapen korrekt. Möj-
ligheten till en dialog bör ske kontinuerligt via kvalitetsmöten för att undvika att brister i kom-
munikationen kvarstår.  

Studiens resultat i form av rekommendationen är ett bra verktyg för fallföretaget att använda sig 
av under arbetet med att bli ISO 9000 certifierade. Metoden för studien kan även hjälpa andra 
företag i liknande situationer att förbättra kommunikationen av mjuk produktkvalitet.  
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8 Fortsatt forskningsförslag 

Under studien har det identifierats en lucka i teorin gällande begreppet produktkvalitet där för-
fattarna ser att det finns ett behov av fortsatt forskning inom området. Produktkvalitet är ett 
väldigt komplext begrepp. Begreppet kan ses utifrån olika synsätt enligt både Garvin (1984) och 
Bergman et al (2001). Dock saknas en större uppdelning av begreppet då författarna anser att 
aspekten kan delas in i mjuka respektive hårda produktkvalitet. Dock har inte någon teorietisk 
förklaring gällande de två aspekterna hittats. I studien har författarna kommit fram till att den 
hårda produktkvalitetsaspekten kan ses som explicit kunskap i form av exempelvis mått medan 
den mjuka produktkvalitetsaspekten kan ses som tyst kunskap i form av helhetsintryck. Det är 
av stor vikt att kunna dela upp produktkvalitet i en hård och en mjuk aspekt för att kunna sär-
skilja de två aspekterna. Det har under studien visat sig att den mjuka produktkvaliteten kan ha 
fått mindre prioritet för att den är svår att kommunicera. Att dela upp produktkvalitet i hård 
och mjuk skulle kunna leda till att den mjuka produktkvaliteten få mer fokus om det fanns defi-
nierat vad de olika produktkvalitetsaspekterna innebär. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Marknad 

1. Beskriv hur du går tillväga vid ny order, vilka frågor ställer du?(generellt) 
2. Uppfattar du några brister i ditt sätt att arbeta? 
3. Om ja, hur och varför uppstår dessa brister i ditt arbete? 
4. Vad skulle du vilja förbättra? 
5. Anser du dig fånga vad kunden vill ha? 

Vilka delar är lättast att fånga? 

Vilka delar är svårast att fånga? 

6. Finns det kommunikationsproblem med vissa kunder? 

Kvalitetstekniker 

1. Utifrån offerunderlagen anser du att du har rätt bild över vad kunden vill ha? 

2. Vilka är de vanligaste bristerna i offertunderlagen? 

3. Hur uppstår dessa brister? 
4. Varför uppstår dessa brister? 
5. Vilka förbättringsförslag har du? 

6. Vad har fallföretaget gjort inom området hittills? 

Kalkylavdelningen 

1. Utifrån offerunderlagen anser du att du har rätt bild över vad kunden vill ha? 

2. Om brister, vilka är de vanligaste bristerna i offertunderlagen? 

3. Varför och hur uppstår dessa brister? 
4. Vilka förbättringsförslag har du? 

Konstruktion 

1. Utifrån offerunderlagen anser du att du har rätt bild över vad kunden vill ha? 

2. Om brister, vilka är de vanligaste bristerna i offertunderlagen? 
3. Varför och hur uppstår dessa brister? 
4. Vilka förbättringsförslag har du? 

5. Finns det utrymme i tillverkningsordarna att lägga till mer matnyttig information? 

6. Hur stor del av de order som kommer in finns redan ritat i Jeeves? 

Produktion 

1. Känner ni att nu har tillräckliga underlag för att veta vilken kvalitet kunden önskar på 

det ni gör? 
2. Vilka är de vanligaste bristerna i tillverkningsordrarna? 
3. Hur uppstår dessa brister? 
4. Varför uppstår dessa brister? 
5. Vilka förbättringsförslag skulle du vilja genomföra för att förbättra kvaliteten? 

6. Finns tid för att ta in mer information gällande produkterna? 

 



 

 46 

 

Säljare 

 
1. Hur arbetar du vid kundmöterna till nya projekt, 

alltså hur du fångar upp kundens krav. Har du något specifikt arbetssätt du 

följer eller hur gör du generellt? 

2. Vad ser du som för och nackdelar med detta arbetssätt? 

3. Hur är arbetsbelastningen? Finns det tid till en utökad dokumentation? 
4. Hur förmedlas kundkraven vidare i organisationen? 
5. Ser du några styrkor/brister i förmedlingen? 
6. Vad beror dessa styrkor/brister på? 
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Bilaga 2 - Checklista Offert/Ordergenomgång 
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Bilaga 3 Exempel på en tillverkningorder  
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