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Förord

Det arbete som ligger bakom den rapport, som nu ligger i din hand, har varit roligt,
utvecklande och framförallt omväxlande. Arbetet har genomgått många olika faser, alla med
sin speciella prägel.

Under arbetets gång har jag arbetat som en del i organisationen, tillsammans med övriga
medarbetare, där jag fungerat som projektledare. Jag har lärt mig mycket och en del av det
hoppas jag kunna förmedla via denna rapport. De kanske viktigast erfarenheterna är också de
som känns svårast att sätta på pränt.

På grund av arbetets utformning så har jag kontinuerligt avrapporterat till min handledare
Robert Holmberg och platschefen Leif Lundberg utifrån den planering som gjordes vid
uppstarten. Detta arbetssätt tror jag bidragit till att arbetet gått så bra som det gjort.

Jag vill uttrycka mitt tack till samtliga medarbetare på Svenska Träbroar AB som verkligen
fått mig att känna mig som ”en i gänget”. Givetvis riktar jag ett extra tack till grabbarna på
kontoret som med stort tålamod och stor förståelse har tagit sig tid med mig och projektet.

Vidare vill jag tacka min examinator Micael Öhman vid Luleå tekniska Universitet,
Institutionen i Skellefteå, som trots en fullspäckad agenda alltid haft tid för mina tankar och
funderingar.

Till Malin – TACK! För allt!

Skellefteå, 2005-02-21

Daniel Holmgren



Att upprätta, dokumentera och införa ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000 ii
UNIVERSITET

Abstract

This degree project has been carried out at Svenska Träbroar AB, which is situated in
Kroksjön near Skellefteå. The company project, manufacture and assemble wood bridges for
the Nordic market. The background to this degree project was that the company wanted to
create an environment of order by introducing a management system for quality.

A management system of quality aims, among other things, to:

• Clarify work procedure
• Clarify the responsibility
• Improve customer relations
• Increase the quality awareness among the personnel
• Give the management a correct basis so that they can make correct decisions
• Improve the relations to suppliers
• Create a more flexible organization
• Enable a continuous work of improvement
• Increase the product and duty quality and control it so that it satisfies the customer’s

needs.

The list above is an enumeration of wanted effects of an offensive work with quality. A good
support, to reach to these effects, is to work according to a management system that controls
the way of work of; processes, products and duties, work of improvement etc.

The aim of this degree project has been to establish, document and introduce a management
system of quality, with the support of SS-EN ISO 9001:2000.

The result of the degree project is presented as a quality manual with describes how the work
with quality is done, at Svenska Träbroar AB.

The documentation of the management system of quality consists of:

1. Policy
2. Manual
3. Process descriptions and process maps
4. Routines
5. Forms and templates.

We choose a web solution so that documentation handling should be easier. We located a
shortcut at every computers table, and by clicking on that you automatically open the
management system of quality in the browser.
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Sammanfattning

Detta examensarbete har utförts på Svenska Träbroar AB beläget i Kroksjön utanför
Skellefteå. Företaget projekterar, tillverkar och monterar broar av trä för den nordiska
marknaden. Bakgrunden till arbetet har varit att företaget velat skapa en atmosfär av ordning
och reda genom att införa ett kvalitetsledningssystem1.

Ett kvalitetssystem syftar, bland annat, till att:

• Klargöra arbetssätt
• Tydliggöra ansvarsfördelning
• Förbättra relationer till kunder
• Öka kvalitetsmedvetandet bland personalen
• Förbättra den interna kommunikationen
• Ge ledningen ett beslutsunderlag för att fatta rätta och riktiga beslut avseende

kvalitetspåverkande åtgärder
• Förbättra leverantörsrelationer
• Skapa en mer flexibel organisation
• Möjliggöra förbättringsarbete
• Öka produkt- och tjänstekvaliteten och styra den så att den motsvarar kundens behov.

Ovanstående punktlista är en uppräkning av önskade effekter av ett offensivt kvalitetsarbete.
Ett bra stöd för att nå dessa effekter är att jobba enligt ett kvalitetssystem som styr arbetssätt
vad gäller; processer, produkter och tjänster, förbättringsarbete etc.

Syftet med examensarbetet har varit att upprätta, dokumentera och införa ett kvalitetssystem
med SS-EN ISO 9001:2000 som stöd.

Resultatet av examensarbetet redovisas i form av en kvalitetsmanual som, utan att gå in i
detaljer, beskriver hur kvalitetsarbetet bedrivs på Svenska Träbroar AB.

Kvalitetssystemets dokumentation består av:

1. Kvalitetspolicy
2. Kvalitetsmanual
3. Processbeskrivningar och processkartor
4. Rutiner
5. Blanketter och mallar.

För att på ett enkelt sätt hantera dokumentationen har en webblösning valts. På respektive
dators skrivbord har en genväg lagts och genom att öppna webbläsaren kan man navigera i
systemet.

1 I detta examensarbete används begreppen ”kvalitetsledningssystem”, ”ledningssystem för kvalitet” och
kvalitetssystem synonymt.
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1. Inledning

Detta kapitel innehåller en bakgrund till rapporten och ämnesområdet. Efter bakgrunden
kommer problemdiskussionen som leder till syfte och avgränsningar.

1.1. Bakgrund

Kunder kräver produkter2 med egenskaper som uppfyller deras behov och förväntningar.
Dessa behov och förväntningar uttrycks i produktspecifikationer och benämns sammantaget
som ”krav från kunder”. Kunders krav kan specificeras av kunden i kontrakt eller kan
fastställas av organisationen själv. I båda fallen avgör kunden till slut om produkten kan
godtas. Till följd av förändringar hos kundens behov och förväntningar, av ökande konkurrens
och av tekniska framsteg drivs organisationer att ständigt förbättra sina produkter och
processer.

Angreppssättet med kvalitetsledningssystem uppmuntrar organisationer att analysera
kundkrav, fastlägga de processer som bidrar till att åstadkomma en produkt som är godtagbar
för kunden och att styra dessa processer. Ett ledningssystem för kvalitet kan ge grunden för
ständig förbättring för att öka tillfredställelsen hos kunder och andra intressenter. Det skapar
tilltro inom organisationen och inför deras kunder att den har möjlighet att tillhandahålla
produkter som genomgående uppfyller krav.

Det finns flera definitioner på begreppet kvalitet. Enligt internationella standarder som
exempelvis ISO 9000:2000 används definitionen ”grad till vilken inneboende egenskaper
uppfyller krav”.

Ordet Kvalitet kommer från latinets qualitas, som betyder ”av vad”, ”beskaffenhet” eller
”egenskap”. (Nationalencyklopedin, 2000)

Amerikanen Joseph Juran definierar kvalitet som ”fitness for use”, vilket tyder på en mer
kundnära tolkning än, till exempel, Philip Crosby (1979) som definierar kvalitet som
”uppfyllande av satta krav”. Edwards Deming (1986) har också kunden i fokus, med sin
definition ”quality should be aimed at the customer, present and future”.

I sammanhanget kan det vara intressant att se en Japansk definition. Genichi Taguchi
definierar kvalitet, eller snarare bristen på kvalitet, som ”kvalitetsbristerna utgörs av
samhällets totala förluster orsakade av produkten efter dess leverans”.

Svenskarna Bergman och Klefsjö (1995) definierar kvalitet som ”kvaliteten på en produkt
(vara eller tjänst) är dess förmåga att tillfredställa, eller helst överträffa, kundernas behov
och förväntningar”.

Ledningssystemet för kvalitet kan hjälpa organisationer att öka kvaliteten på producerade
produkter.

2 Med produkt menas vara eller tjänst.



Att upprätta, dokumentera och införa ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000 2
UNIVERSITET

1.1.1. Företaget

Svenska Träbroar AB (SvTB) i Kroksjön utanför Skellefteå har 12,5 anställda varav 4,5
tjänstemän. Företaget säljer, projekterar, tillverkar och monterar träbroar för gång-, cykel- och
vägtrafik till; skogsföretag, kommuner, Vägverket, Banverket, enskilda vägföreningar och
privata byggföretag. SvTB ägs av Martinsons Trä AB.

Företagets affärsidé är:

”Att med en Träbro överbygga hinder på ett ekonomiskt, miljövänligt och
flexibelt sätt för den europeiska marknaden”.

Företagets vision:

"Svenska Träbroar AB:s vision är att vara ledande tillverkare och projektör av
träbroar för den europeiska marknaden".

Med ledande vill SvTB vara kundernas förstaval, vara framgångsrika och ha ett gott anseende.

Som tillverkande företag vill SvTB vara lyhörda för kundernas önskemål och producera
produkter som svarar mot ställda krav på ett kostnadseffektivt och innovativt sätt.

Som projektörer vill SvTB sätta kunden i centrum och erbjuda, expertkunskap,
specialanpassade lösningar och spetskompetens inom komplex teknik.

1.2. Problemdiskussion

SvTB har varit verksamt i cirka 10 år och har under den tiden vuxit från ett fåmansföretag till
att 2004 ha 12,5 årsanställda och omsätta cirka 25 miljoner kronor. Företaget må vara ett litet
företag sett till antalet anställda men figurerar i stora projekt, som underleverantör till t.ex.
Vägverket eller Banverket, och kraven är därför detsamma som på ett stort företag.

Att göra fel är dyrbart, att rätta felen är också dyrbart, man sparar pengar om man gör rätt från
början. De pengar som sparas in syns direkt i resultaträkningen som vinst.

Om ett företag vill öka sin relativt låga vinstnivå har man tre vägar att gå:

1. Höja försäljningsintäkterna. Detta kräver högre pris och/eller ökad marknadsandel
samt högre kapacitet. Osäkert och kapitalkrävande

2. Minska tillverkningskostnaderna. Kräver normalt stora investeringar
3. Sänka kvalitetsbristkostnaderna. Med relativt små investeringar kan de ofta minskas

drastiskt.

En höjd kvalitetsnivå betalar sig på olika sätt. Produkter som tidigare skrotades kan nu
användas och säljas. Resurser som tidigare användes till omarbeten, rätta till interna och
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externa fel etc., kan nu göra direkt produktivt arbete istället. Störningarna i verksamheten
minskar.

Grundprinciperna är att:

• Alla avvikelser har en grundläggande orsak
• Orsaker kan förebyggas
• Att förebygga fel är mest lönsamt.

Utifrån detta fås följande strategi:

• Minska kvalitetsbristkostnaderna drastiskt
• Investera i förebyggande aktiviteter
• Reducera kontrollverksamheten efterhand som felnivån sjunker
• Övervaka och styr kontinuerligt för ständiga förbättringar.

Ledningen har uttryckt önskemål om att, i första hand, skapa ordning och reda genom att
införa ett ledningssystem för kvalitet. Vidare vill man, genom införandet, skapa tydlighet i
ansvarsfördelning, arbetssätt och relationerna till kunderna.

Jerabek & Lundmark (2003) har visat på fördelar med ett kvalitetssystem. Det som de
intervjuade företagen ansåg sig vara mest nöjd med är att tydligheten i ansvarsfördelningen
ökat och att arbetssättet blivit tydligare, samt att tydligheten gentemot kunderna ökat. Garvare
(2002) har visat att de främsta motiven för att implementera ett ledningssystem är att skapa
ordning, strukturer och kontroll.

1.3. Syfte

Examensarbetets syfte är att införa ett kvalitetsledningssystem, som stöds av standarden ISO
9001:2000. Kvalitetssystemet ska inte certifieras av en tredje part, men upplägget ska vara
sådant att en certifiering ska kunna göras i framtiden.

1.4. Avgränsningar

Examensarbetet omfattar Svenska Träbroar AB:s hela verksamhet. Vidare avgränsas arbetet
av gällande standarder och normer; ISO 9001:2000, Bro 2004, BKR 99 och BSK 99.
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2. Metod

I detta kapitel kommer jag att beskriva metoden jag använt mig av i examensarbetet och hur
jag gått tillväga.

2.1. Inledning

I Nationalencyklopedin (2000) kan man läsa följande om metodik och metod:

• metodik (av senlat. metho_dicus, av grek. methodiko_s, av me_thodos
'planmässigt eller vetenskapligt förfarande'

• metod, eg. 'gående efter', 'förföljande', av meta- och grek. ho_dos 'väg').

Enligt ovanstående definition kan metoden beskrivas som ett systematiskt sätt att angripa ett
problem på när man genomför undersökningen.

Garvare & Klefsjö (2002) pekar på vikten av att planera arbetet noggrant, konkretisera
arbetsuppgifter under genomförandet och informera om bakomliggande motiv till
förändringen vid organisationsförändringar för att uppnå ett gott resultat i ett
genomförandeprojekt. Författarna (ibid) redovisar också att de intervjuade företagen i
efterhand önskat att de jobbat hårdare och mer målmedvetet i början av projektet, och att man
tror att man skulle ha nått positiv effekt snabbare genom att involvera fler personer och att gå
över till processorientering.

Jerabek & Lundmark (2003) visar på att de som nått bäst effekt med kvalitetsledningsarbete
enligt ISO 9001:2000 är de som genomfört ett implementeringsarbete som berört hela
organisationen. Andra framgångsfaktorer är att processorientera organisationen och att lägga
ner arbete på att skära ner i dokumentationen. (ibid)

Med detta i bakhuvudet så planerar jag det fortsatta arbetet…

2.2. Examensarbetets inriktning

Inriktningen på undersökningen bestäms av vilken typ av slutsatser man vill kunna dra. Den
danske samhällsforskaren Jette Fog sa: (Holme & Solvang, 1994)

”Innan jag vet vad jag ska undersöka, kan jag inte veta hur jag ska göra det”.
(Fog, 1979)

Citatet från Jette Fog antyder att metoden bestäms utifrån den problemdiskussion och syfte
som examensarbetet har eller den slutsats som man vill kunna dra.

Lekvall & Wahlbin (2001) nämner följande typ av slutsatser:

• Explorativa
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• Beskrivande
• Förklarande
• Förutsägande.

En explorativ undersökning är inriktad på att ge en grundläggande kunskap och förståelse av
ett problemområde. Den explorativa undersökningen kallas ofta för pilotstudie eller
förundersökning, eftersom den ofta presenterar en rapport som ska fungera som
beslutsunderlag inför eventuella fortsättningar eller olika handlingsalternativ.
Examensarbetets inledande arbete kan beskrivas som explorativt, eftersom litteraturstudien
syftar till att bättre kunna precisera frågeställningen.

En beskrivande undersökning, även kallad deskriptiva undersökningar, är en sådan som söker
data om väl specificerade frågeställningar och kan användas då undersökningens syfte är att
kartlägga fakta och sakförhållanden inom t. ex. ett produktområde eller ett
distributionssystem.

Den förklarande inriktningen syftar till att reda ut orsakssamband inom ett område, dvs. hur
olika faktorer är kopplade till och påverkar varandra, exempelvis sambandet mellan häckande
storkpar och antalet barnafödslar i ett visst område. Arbetet med att var för sig undersöka
storkarna och barnafödslarna är av beskrivande karaktär, medan utredningen av sambanden är
av förklarande karaktär.

Den förutsägande inriktningen syftar till att ge prognoser om framtiden givet att vissa
förutsättningar finns.

Detta examensarbete är av beskrivande karaktär då det till stor del handlar om att klarlägga de
orsakssamband som finns mellan organisationens processer, delprocesser, uppgifter och
aktiviteter.

2.3. Olika metoder

Valet av metod handlar om hur man tekniskt ska gå tillväga för att kunna dra slutsatser.
(Lekvall & Wahlbin, 2001) Själva metoden delas in i två huvudgrenar:

• Med avseende på om vi vill analysera ett enskilt fall eller ett fåtal fall
”på djupet” eller mer översiktligt studera och ”jämföra” ett större antal
fall ”på bredden”

• Beroende på om vi vill använda kvantitativa eller kvalitativa data och
analysmetoder i arbetet.

Lekvall & Wahlbin (2001) menar att det i huvudsak finns tre olika undersökningsmetoder:

• Survey (survey = granska, skärskåda, kartlägga)
• Experimentell
• Fallstudie
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Surveyundersökningen är en statistisk undersökning, där slutsatser om hela populationen dras
utifrån ett stickprov3.

Den experimentella undersökningsmetoden innebär att man utgår ifrån en modell eller en
hypotes vid undersökningen.

Fallstudien betecknar de studier som är detaljerade beskrivningar och analyser av enskilda
studieobjekt. Fallstudien har, till skillnad från survey- och den experimentella
undersökningen, inga speciella, påbjudna metoder för insamling och analys av data. Enligt
Yin (1994) kan fallstudien vara forskande, förklarande eller beskrivande.

En kvantitativ undersökning kännetecknas av att man kvantifierar resultat genom användandet
av statistik, siffror, ord som mer eller mindre och fler eller färre etc. Den kvalitativa
undersökningen, å andra sidan, kännetecknas av att man helt undviker den typen av
jämförelser. (Trost, 1997) Att de båda metoderna skulle vara varandras motpoler och ej
möjliga att kombinera stämmer, enligt Patel & Davidson (1994), inte i praktiken. I själva
verket är det ofta så att en studies resultat ofta innehåller både en kvalitativ och kvantitativ
del.

Gellerstedt (1997) förklarar kvantitativ och kvalitativ på följande sätt:

Kvantitativa data är siffror med precision som uppstår vid mätningar av
väldefinierade egenskaper, exempelvis: längd, vikt, kostnad, tid etc.

Kvalitativa data finner vi ofta i undersökningar av något abstraktare fenomen,
där skalan inte är lika numeriskt exakt. Att bedöma en ”elevs prestationer” i
form av betyg, att ange sin ”attityd” till en viss produkt, att bedöma ”graden av
service”, att bedöma ”skönhet” eller ”smärta”, är exempel på kvalitativa
bedömningar.

Det som styr huruvida undersökningen ska vara kvalitativ eller kvantitativ är dock ytterst
syftet. (Trost, 1997)

Hur huvuddimensionerna hänger samman redovisas enklast i en figur, se figur 1 nedan.

Figur 1. Schematisk sammanställning av olika metoder. (Efter Lekvall & Wahlbin, 2001, s. 211)

3 En population kan vara; innevånare i Västerbotten, anställda på Svenska Träbroar AB, ishockeyspelare i
Clemensnäs HC etc. Ett stickprov är en slumpmässigt utvald del ur ovan nämnda populationer.

Kvantitativ

Kvalitativ

Fallanalys Tvärsnittsanalys

Survey Experiment

Analys av
huvudkonkurrenternas

årsbokslut.

Ingående analys av
köpprocessen hos fyra

nyckelkunder.

Attitydundersöknig
hos 200 konsumenter.

Fokuserade
gruppintervjuer om
köpmotiv med 50

konsumenter.

Prövning av effekter
vid viss typ av

exponering.

Förekommer sällan.
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Detta examensarbete kan på metodsidan kategoriseras som en beskrivande kvalitativ
fallanalys eftersom jag syftar till att beskriva processer, delprocesser, uppgifter och aktiviteter
i företaget.

2.4. Metodval

Syftet avgör metodvalet. Detta projekt innehar genomförandeprojektets alla karaktäristika,
enligt Eklund (2002), då det handlar om att införa något nytt i verksamheten. Ett
genomförandeprojekt kännetecknas av en detaljerad planering med tydligt angivet slutdatum,
där dock resursbehovet är mycket svåruppskattat.

Syftet med examensarbetet är att införa ett ledningssystem för kvalitet. Det innebär att en
kritisk granskning av organisationen är nödvändig för att belysa nuläget och genomföra en
kartläggning av processer, delprocesser, uppgifter och aktiviteter.

Utförandet kommer att ske enligt figur 2 nedan. Först definieras krav på systemet och dessa
sammanställs i en kravspecifikation över systemkrav tillsammans med ledningsgruppen på
SvTB. Efter den inledande planeringsdelen görs en beskrivande modell av verksamheten, en
systemmodell, som tillsammans med processbeskrivningar och diverse diagram ska klargöra
sammanhang. Efter denna inledande kartläggning engageras samtliga medarbetare genom så
kallade processutvecklingsgrupper i syfte att bättre kartlägga verksamheten, skapa delaktighet
och möjliggöra för en enklare, rakare och mer informell kommunikation.
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Figur 2. Grafisk illustration av metoden i detta examensarbete.

Metoden kan sammanfattas enligt följande punktlista:

• Litteraturstudier

Planera
förändring

Definiera
krav på
systemet

Visioner, mål & strategier

Beskrivande
modell över
verksamheten

Spec. över
systemkrav

Organisera
processutveck
lingsgrupper

Diagram över sammanhang
Systemmodell
Processbeskrivning

Organisations-
schema

Kartlägga
verksamhetens
processer

Beskrivning av grupper
Funktionsmatris

Externa standarder
Befintliga dokument

Genomgång av
systemutform-
ning

System upp-
byggnad

Överenskommen utformning

Processkartor
Matris över överensstämmelse
Rapport över processanalys
Processbeskrivningar



Att upprätta, dokumentera och införa ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000 9
UNIVERSITET

• Definiera systemkrav, se bilaga 1
• En modell av verksamheten

o Diagram över koppling till omvärlden
o Systemmodell

• Processutvecklingsgrupper
• Kartlägg processer i verksamheten

o Processbeskrivningar, se bilaga 2
o Processutformning, se bilaga 3
o Processarbetsblad, se bilaga 4
o Användning av de 8 principerna för att undersöka en process, se bilaga 5
o Funktionsmatris, se bilaga 6
o Granskningskriterier, se bilaga 7
o Enkät om arbetsuppgifter, se bilaga 8
o Analys av uppgift/aktivitet, se bilaga 9
o Processkartor, se bilaga 10

• Systemuppbyggnad
• Anpassa dokument mot krav (ISO 9001, Bro 2002, BSK 99, BKR 99)
• Komplettera befintlig dokumentation
• Utbilda/inför/frisläpp

o Självanalys, se bilaga 11.

Metoden presenteras utförligare nedan och förklaras.

• Visioner, mål & strategier

Utifrån affärsidén formuleras en vision över vad organisationen vill uppnå och när detta ska
ha skett. Observera! Detta bör inte vara en tillfällig slogan som ändras ofta utan bör vara ett
dokument som är beständigt under en längre tid för att skapa beständighet och långsiktighet.

Arbeta fram mål på lång sikt (7-10 år) och mellanlång sikt (3-5 år). Dessa mål bör utarbetas
med hjälp av medarbetarna så att man skapar delaktighet och acceptans för resultatet. Målen
bör vara utmanande och offensiva, annars riskerar dom att negligeras.

Samla information som berör företagets nuvarande situation och status, tillfälliga resurser,
konkurrensläget, ekonomiska förhållanden och gör prioriteter som skapar möjlighet att
åstadkomma en årsplan.

Efter analys av fjolårsmålen och årsplan samt genomförd prognos om förändringar på
marknaden och konkurrenssituationen skapas årets plan. Genom ”bollning” mellan
processerna görs planen processorienterad och kan inkludera hur målen ska nås. Målen i sig är
resultat som förväntas nås i framtiden.

För att kunna styra företagets verksamhet mot de mål som är uppställda i planen måste
mätbara nyckelvariabler identifieras och målvärden fastläggas.

Årsplanen kommuniceras ut från ledningen och neråt till varje process och medarbetare,
samtidigt som den bryts ned till allt högre detaljeringsmål.



Att upprätta, dokumentera och införa ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000 10
UNIVERSITET

Ledningen analyserar verksamheten varje kvartal mot prognosticerade värden, medan
avdelningschefer gör detsamma varje månad. Obervera! Fokus ska läggas på vad som inte
fungerar, inte vem som gjort fel.

• Specifikation över systemkrav

Vid fastställandet av systemkraven bör en kravspecifikation upprättas som omfattar följande
punkter:

• Organisationens vision, policy och värderingar
• Verksamhetens mål
• Systemets omfattning
• Kriterier eller framgångsfaktorer för utformningen av systemet.

• Beskrivande modell över verksamheten

Efter det att systemkraven fastställts så börjar arbetet med att beskriva företagets processer.
Arbetet utförs i ledningsgruppen där man med fördel använder sig av tekniker beskrivna
under kapitel ”3.4 De sju ledningsverktygen”. Viktigt är att man skaffar sig en riktig bild av
verksamheten.

• Organisera processutvecklingsgrupper

Eftersom det är ytterst viktigt att skapa delaktighet och acceptans för ett projekt av detta slag
så engageras alla företagets anställda i någon form i så kallade ”processutvecklingsgrupper”
där man resonerar igenom nuläge, behov av förändringar, målsättningar etc. Det finns flera
fördelar med att arbeta på detta sätt och de är; delaktighet bland personalen, större acceptans
av beslut, det finns stor kunskap hos personalen, ett ”naturligt” sätt att kommunicera vad som
är planerat och vad som är genomfört etc.

• Processkartläggning

Processkartläggningen görs med fördel i de processutvecklingsgrupper som skapats. Tanken
med att kartlägga processerna är att man genom detta skapar; tydliga ansvarsfördelningar,
tydliggör arbetssätt, förbättrar/tydliggör kommunikation och logistik internt och externt.

I gruppen diskuterar man hur nuläget ser ut, input/output till/från processen, processens mål,
mätsätt för att se huruvida processen uppnått målsättningen, eventuella risker med processen
och vad som händer om det går snett, om behov av förändringar behövs etc.
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• Genomgång av systemutformning

Efter processkartläggningen byggs systemet samman och anpassas efter externa standarder
och krav för att sedan implementeras i verksamheten.

2.5. Primärdata och sekundärdata

Primärdata är data som undersökaren själv samlat in, via t. ex. intervjuer, enkäter eller direkta
observationer. Fördelen med personliga intervjuer är att man kan öka komplexiteten i
frågorna, eftersom intervjuaren är med och kan förklara eller förtydliga frågeställningen. På så
sätt kan man få ett tydligare och fylligare svar. Nackdelen är att metoden är tidskrävande och
beror i hög grad på intervjuarens skicklighet. Primärdata samlas in i en fältundersökning eller
en laboratorieundersökning, beroende på hur miljön ser ut i samband med insamlandet.

Sekundärdata är data som någon annan samlat in och dokumenterat tidigare. När det gäller
sekundärdata bör man vara observant på vem som samlat in data. Vidare bör man veta i vilket
syfte data samlats in, när det gjordes och hur det gjordes. Sekundärdata samlas in med hjälp
av en skrivbordsundersökning.

Denna terminologi får inte tolkas som att informationen är av olika kvalitet. Den säger bara
att man fått den i första eller andra hand. (Lekvall & Wahlbin, 2001)

Jag har i princip endast använt mig av primärdata som insamlats under examensarbetet.
Metoden jag använt mig av finns beskriven i figur 2, ovan. Till min hjälp har jag använt en
del frågeformulär och blanketter avsedda för processkartläggning, som jag tagit fram under
den inledande fasen av examensarbetet, se bilaga 1-9 och 11.

2.6. Metodproblem

2.6.1. Validitet (giltighet)

Validitet kan betecknas som frånvaron av systematiska mätfel. (NE, 2000)

En undersökning med hög validitet innebär således att man undersökt vad man avsett att
undersöka, inte något annat. Svårigheten med validiteten är att det är omöjligt att med
säkerhet bestämma om en mätmetod är valid eller inte. För att avgöra validiteten skulle man
behöva en metod som ger ”sanna” svar, och då kan man ju lika gärna använda den
metoden…(Lekvall & Wahlbin, 2001)

För att undvika systematiska mätfel kan man t.ex. kontakta flera av varandra oberoende
källor, använda sig av oberoende kontrollorgan etc. vid datainsamlingen.

2.6.2. Reliabilitet (tillförlitlighet)

Reliabilitet kan betecknas som frånvaron av slumpmässiga mätfel. (NE, 2000)
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En reliabel undersökning är en tillförlitlig undersökning. Låg reliabilitet kan orsakas av en
mängd faktorer, t. ex. individbaserade egenskaper som; stress, hälsa, motivation,
situationsbundna faktorer som; interaktion med intervjuaren och distraktioner i intervjumiljö
och variationer i intervjuteknik mellan olika intervjuare. Reliabiliteten är teoretiskt lättare att
kontrollera än validiteten, även om det kan leda till nog så stora praktiska problem. (Lekvall
& Wahlbin, 2001)

Inom en kvantitativ undersökning spelar reliabiliteten en central roll, då man i största möjliga
utsträckning måste försöka eliminera slumpfaktorn. Vid en kvalitativ undersökning försöker
man i första hand att få en djupare förståelse för ett problem och ibland kan det vara svårt att
säga huruvida en undersökning är reliabel eller inte då författarens egna åsikter och fördomar
väger in i resultatet.



Att upprätta, dokumentera och införa ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000 13
UNIVERSITET

3. Teori

Detta kapitel presenterar den teoretiska referensramen för läsaren. Först ges en kort
tillbakablick på kvalitetsledningens utveckling, sedan förklaras kvalitetsledningsstandarden
ISO 9000:2000 och avslutningsvis ges en orientering om processer, processkartor och
processledning.

3.1. Kvalitetsledningens utveckling

Under 1900-talet har olika teorier angående kvalitetsledning utvecklats. En vanlig beskrivning
av utvecklingsförloppet är att man beskriver detta som bestående av fem steg, se figur 3 nedan
och Garvare (2002) och Bergman & Klefsjö (2002):

• Kvalitetskontroll
• Kvalitetsstyrning
• Kvalitetssäkring
• Kvalitetsutveckling
• Integrering.

Figur 3. Figuren visar schematiskt hur begreppen inspektion, kontroll, säkring och ledning hänger
ihop och hur kvalitetsledningen utvecklats under åren. Källa:
http://dist.tech.oru.se/SCRIPT/Kvalitet2L/scripts/serve_home, 04-09-09, kl. 10:38.

Händelseförloppet som finns beskrivet i figur 3 ovan bygger på en ”steg-för-steg”-utveckling,
där man i de två första stegen kontrollerar produkter mot givna specifikationer. Först i det
tredje steget undviker man problem genom att förebygga och fokusera på planering. Genom
att gå direkt till källan kan man lösa problemen ”innan” de uppstått. Det fjärde steget,
kvalitetsutveckling, genomsyrar hela organisationen4, men också hur kunder och leverantörer
interagerar med organisationen.

4 SS-EN ISO 9000:2000 (CEN, 2000) definierar organisation på följande sätt: ”Grupp av personer och resurser
med ett arrangemang av ansvar, befogenhet och samverkan”. Exempel kan vara; bolag, koncern, firma, företag
etc. I det här examensarbetet används organisation synonymt med företag.
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Kroslid (1999) har i sin avhandling identifierat två olika inriktningar när det gäller
kvalitetsledning, den deterministiska läran och den ständigt förbättrande läran. Han (ibid.)
förklarar den deterministisk läran som framväxande:

”…around a deterministic view of reality with a belief in the existence of one
best way. Conformance to product and process specifications, increasingly by
means of industrial, national and international standards, is viewed as the best
approach to meet customer requirements.” Kroslid, 1999, s. 29-30.

Han (ibid) förklarar vidare den ständigt förbättrande läran som:

”…founded of a reality of variation, with an awareness of improvement
potential in every aspect of work. Continuous improvement is used as the main
practice for reducing the impact of environment and the magnitude of variation
in processes, with the ultimate objective to satisfy customers and stakeholders.”
Kroslid, 1999, s. 30.

Organisationer som tillämpar den deterministiska läran ägnar mycket tid till att korrigera
avvikelser, s.k. brandkårsutryckningar, och befinner sig i ett tillstånd av status quo, där man
förespråkar stabilitet och kontroll i organisationen.

Organisationer som tillämpar den ständigt förbättrande läran satsar mycket tid på inlärning, i
en ständig process som kan beskrivas med Demings Plan-Do-Check-Act-cykel som
ursprungligen kallades ”Shewhart cycle for learning and improvement”. Den ständigt
förbättrande läran förespråkar, till skillnad från den deterministisk läran, en organisation som
ständigt utvecklas.

På senare tid (2000-talet) har man börjat prata om integrering, där man satsar på både
produktkvalitet och kundfokus och tillämpar både den deterministiska läran och den ständigt
förbättrande läran, se figur 4 nedan.

Figur 4. Figuren visar hur intgreringsbegreppet fungerar. Källa:
http://dist.tech.oru.se/SCRIPT/Kvalitet2L/scripts/serve_home, 04-09-09, kl. 10:38.

3.2. ISO 9000-serien – Ledningssystem för kvalitet

SS-EN ISO 9000:2000, Ledningssystem för kvalitet – Principer och terminologi, ger följande
definition på kvalitetsledningssystem: (CEN, 2000)

”Ledningssystem för att leda och styra en organisation med avseende på
kvalitet”.
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ISO är International Organization for Standardization och finns beläget i Schweiz där det
grundades 1947 i syfte att skapa internationella standarder inom olika områden. ISO
publicerade den första kvalitetsledningsstandarden 1987. Denna reviderades en första gång
1994 och en andra 2000, vilken är den nu gällande standarden. Utarbetandet av internationella
standarder görs normalt inom ISO:s tekniska kommittéer. (CEN, 2000)

ISO 9000-serien är kraftigt inspirerad av den brittiska militära standarden BS5750, som i sin
tur är inspirerad av den amerikanska militära standarden MIL-Q-9858. MIL-Q-9858 kommer
ursprungligen från det amerikanska flygvapnets standard från 1930-talet och NATO-
standarden AQAP-1, AQAP-4 & AQAP-9 från 40-talet. (Bergman & Klefsjö, 1995) De
militära standarderna har sin grund i Taylorismen5, där man menade att en inspektör var
ansvarig för kvaliteten på arbetet. (Garvare, 2002)

1994-standarden innefattade fem dokument; SS-EN ISO 9000, 9001, 9002, 9003 och 9004 där
9001, 9002 och 9003 var kravdokument. Valet av kravdokument beror på vilken typ av
organisation man har. Observera att kraven i respektive dokument anger VAD som ska göras,
inte HUR företaget väljer att göra det. Detta gäller för både 1994-och 2000-standarden.

2000-standarden innefattar tre dokument;

• SS-EN ISO 9000 Ledningssystem för kvalitet – Principer och
terminologi

• SS-EN ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet – Krav
• SS-EN ISO 9004 Ledningssystem för kvalitet – Vägledning till

verksamhetsförbättring.

SS-EN ISO 9001:2000 ersätter 9001:1994, 9002:1994 och 9003:1994 och fungerar således
som kravdokument.

En stor nyhet i 2000-standarden är, som man kan läsa om i SS-EN ISO 9000 Ledningssystem
för kvalitet – Principer och terminologi, att man baserat kvalitetsledningen på följande åtta
principer för kvalitetsledning: (CEN, 2000)

• Kundfokus. Organisationer är beroende av sina kunder och bör därför
förstå aktuella och framtida kundbehov, bör uppfylla kundkrav och bör
sträva efter att överträffa kunders förväntningar.

• Ledarskap. Ledare åstadkommer enhetlighet när det gäller
organisationens inriktning. De bör skapa och underhålla den inre miljö
vari personalen kan engageras helt för att uppnå organisationens mål.

• Medarbetarnas engagemang. Medarbetare på alla nivåer är
organisationens främsta tillgång. Deras fulla engagemang medför att
deras förmåga kan användas för organisationens bästa.

• Processinriktning. Ett önskat resultat uppnås mer effektivt när
aktiviteter och tillhörande resurser hanteras som en process.

5 Taylorismen efter Frederik Winslow Taylor. Taylor utarbetade ett system för att öka effektiviteten vid
industriellt kroppsarbete. Det Tayloristiska produktionssystemet bestod av följande delar; detaljstyrning,
funktionsuppdelning, isolering och specialisering. Centralt i Taylorismen var tidsstudien. Systemet blev kraftigt
kritiserat pga. vantrivsel, förslitning och att det i många fall var kontraproduktivt. (Robbins, 1999)
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• Systemangrepp för ledning. Att fastlägga, förstå och hantera
samverkande processer som ett system medverkar till att organisationen
blir effektiv i att uppnå sina mål.

• Ständig förbättring. Ständig förbättring av organisationens funktion och
resultat bör vara ett beständigt mål.

• Faktabaserade beslut. Verkningsfulla beslut baseras på analys av data
och annan information.

• Ömsesidigt fördelaktiga leverantörsrelationer. En organisation och dess
leverantörer är beroende av varandra, och ömsesidigt fördelaktiga
relationer ökar förmågan hos båda att skapa värde.

Ovanstående åtta principer ska alla ses som en vägledning till framgång snarare än direkta
krav.

2000-standarden har, jämfört med 1994-standarden, en helt ny disposition där man har använt
sig av processangreppssättet, helt i linje med hur ett företag fungerar och de 20 kravelementen
som fanns tidigare används inte längre. Tonvikten ligger nu på krav på ett ”ledningssystem för
kvalitet” snarare än på ett ”kvalitetssäkringssystem”, där man tidigare fokuserade på
kvalitetssäkring av produkter. 2000-standarden betonar både produkt- och processkvalitet.

Nya ISO 9000-serien har, som sagt, en tydlig processinriktning vilket inte minst visas genom
kravet under punkt 4.1 ”Allmänna krav” i SS-EN ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet –
Krav. (CEN, 2000) Där anges följande:

”Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa och underhålla ett
ledningssystem för kvalitet och ständigt förbättra systemets verkan enligt kraven
i denna standard.

Organisationen skall

a) Identifiera de processer som erfordras för systemet och ange hur processerna
tillämpas i organisationen (1.2)
b) Fastställa ordningsföljd för och samverkan mellan processerna
c) Fastställa de kriterier och metoder som erfordras för att säkerställa att
processerna både fungerar och styrs på avsett sätt
d) Säkerställa att de resurser och den information som erfordras för att stödja
funktion och övervakning av processerna finns tillgängliga
e) Övervaka, mäta och analysera processerna
f) Vidta nödvändiga åtgärder för att åstadkomma planerade resultat och ständig
förbättring av processerna”.

Ovanstående krav ger att organisationen bör genomföra en kartläggning eller analys av de
processer som verksamheten är uppbyggd av.

Detta processynsätt betonar att allt arbete görs för att nå någon form av mål, samt att målet
lättare nås om man hanterar aktiviteter och tillhörande resurser som en process. En
organisations mål kommer från affärsidén och policys, och dessa härstammar i sin tur från
intressenters förväntningar.

ISO 9001 kan grafiskt tolkas på följande sätt, se figur 5 nedan.
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Figur 5. Egen tolkning av ISO 9001, att uppfylla verksamhetens mål.

Figuren visar hur intressenters behov styr organisationens resultat genom affärsidé, policy,
mål och system.

3.3. 7 QC verktyg och processkartan

I allt kvalitetsutvecklingsarbete behövs beslutsgrundande data. Dr. Kaoro Ishikawa ställde
samman en uppsättning metoder eller ”verktyg” som är enkla att förstå och lära sig, men ändå
effektiva för att sammanställa och analysera numerisk data. Dessa fick namnet ”7 QC-tools”
eller ”de sju förbättringsverktygen” och dessa verktyg är följande: (Bergman & Klefsjö, 1995)
och (Magnusson et. al, 2000)

• Datainsamling
• Histogram
• Paretodiagram
• Ishikawadiagram
• Uppdelning
• Sambandsdiagram
• Styrdiagram

Förutom de 7 QC-verktygen är också användandet av processkartor mycket effektivt för att på
ett enkelt sätt skapa överblick över (ofta) komplicerade orsakssamband.

I detta examensarbete kommer jag att använda mig av datainsamling, Ishikawadiagram och
processkarta för att kartlägga verksamheten.

Nedan följer korta beskrivningar av metoderna/verktygen.

• Datainsamling

Datainsamling är av central betydelse vid alla kvalitetsförbättringsprogram, enligt Bergman &
Klefsjö (1995), eftersom det är viktigt att ha ett ordentligt och adekvat beslutsunderlag vid
beslutsfattandet. Före igångsättandet av datainsamlingen måste man ha klart för sig vad syftet
är med insamlingen. Till sin hjälp kan man ha en strecktablå eller frekvenstablå. En välkänd
sådan är besiktningsprotokollet som tidigare fanns på landets alla bilprovningsanläggningar.
Eftersom strecktablån eller frekvenstablån innehåller klasser är det enkelt att överföra
materialet till ett histogram. (Magnusson et. al, 2000)

Intressenters
förväntningar
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Affärsmål Ledningssystem
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Resultat
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• Histogram

Ett histogram används med fördel då man har ett stort datamaterial. Man kan då dela in
mätvärden i olika klasser eller intervall som får representeras av olika rektanglar i
diagrammet, se figur 6 nedan. (Magnusson et. al, 2000) Arean på stapeln är proportionell mot
andelen observationer i klassen. En av de stora fördelarna med ett histogram är att man kan
illustrera hur mätstorheten varierar. (Bergman & Klefsjö, 1995) Man kan alltså säga att man i
ett histogram, grafiskt kan studera en datamängds fördelning, dess utseende och form. Genom
att studera denna kan man t. ex. avgöra om datamängden är fördelad på något speciellt vis, om
den består av två olika fördelningar eller om man klarar uppställda toleransgränser eller inte.

Då det är en fördelning eller spridning som man vill visa grafiskt kan arbetsgången se ut som
följer.

• Sök max- och minvärde i datamängden. Efter det att data samlats in tas största och
minsta värde ut.

• Bestäm antalet klasser. Utgående ifrån punkt 1 kan man uppskatta ett lämpligt antal
klasser. Nu kan klassvidd och klassgränser lätt beräknas.

• Markera förekomsten av varje data i respektive klass. För varje klass markeras
klassens storlek.

• Rita upp histogrammet. Histogrammet kan nu ritas upp och analyseras.
Histogrammets utseende kan variera kraftigt och beror på vilken fördelning den
betraktade datamängden har. Den vanligast förekommande fördelningen är
normalfördelningen. Det betyder dock inte att alla utfall är normalfördelade.

Magnusson et. al. (2000) menar att man ska använda minst 50 observationer för att man ska
kunna förstå fördelningen i histogrammet.
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Figur 6. Exempel på ett schematiskt histogram där man tydligt ser klassindelningen. (Egen figur)



Att upprätta, dokumentera och införa ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000 19
UNIVERSITET

• Paretodiagram

Diagrammet har fått sitt namn efter italienaren Vilfredo Pareto (1848-1923). Joseph Juran
introducerade diagrammet på 1940-talet och diagrammet är närbesläktat med 80/20-regeln
som säger, i det här fallet, att 20 % av orsakerna står för 80 % av problemen. (Magnusson et.
al, 2000)

Paretodiagrammet används för att skilja ut de få problem, med stor inverkan på ett visst
resultat, från de många, med liten inverkan. Diagrammet är på detta sätt ett utmärkt
hjälpmedel för att göra prioriteringar av exempelvis problem att åtgärda. Paretodiagram kan
användas för så gott som alla typer av attribut som t.ex. antal fel per feltyp, klassade data
(jämför histogram), eller olika parametrars inverkan vid försöksplanering.

Nedan visas arbetsgången när man med hjälp av Paretodiagrammet identifierar de
problemområden med störst prioritering:

• Varje typ av defekt illustreras med en stapel vars höjd är lika med antalet defekter på
vänstra skalan. Ibland anges också antalet defekter på högra skalan

• Ordningen mellan de olika typerna av defekter är sådan att den typ, som har störst
andel defekter, placeras längst till vänster. Därefter avtar andelen defekter ju längre
man kommer åt höger. Eventuellt kan de allra minsta staplarna längst åt höger slås
samman i en grupp “övrigt“ om var och en ger ett alltför litet bidrag

• Man drar en linje som illustrerar kumulerade antal defekter respektive kumulerade
andelar defektenheter

• Det är viktigt att alltid beskriva var, när och hur data har insamlats.

I diagrammet, se figur 7 nedan, visas defekterna med en stapel lika hög som antalet defekter
på den vänstra skalan. Den högra skalan visar den procentuella andel som respektive kategori
defekter bidrar med och den är som synes kumulativ. Magnusson et. al. (2000) anser att 6-12
kategorier är lämpligt vid denna metod.
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Figur 7. Illustration av paretodiagram. (Egen figur)
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Tolkningen av ovanstående figur är att problemområdena ”Fel diameter” och ”Fel längd” ges
högst prioritet vid förbättringsarbetet. De övriga tre kategorierna ges inte hög prioritet
eftersom de inte leder till stora förbättringar i dagsläget.

• Ishikawadiagram

Ishikawadiagrammet kallas också ”fiskbensdiagram” och ”orsak-verkan-diagram” och är ett
mycket kraftfullt verktyg att använda då man vill gå till botten med ett problem. Diagrammet
har fått sitt namn efter Dr Kaoru Ishikawa. Ett typiskt förfarande vid arbetet med
Ishikawadiagram är att man startar med vad man kallar ett 7M-diagram, där 7 M står för;
management, människa, metod, mätning, maskin, material och miljö, se figur 8 nedan. Man
fäster sedan dessa ”orsaker” längs upp på fiskbenen och börjar fråga sig hur dessa inverkar på
själva problemet. Generellt kan man säga att för ett tillverkande företag är det intressant att i
första hand titta på; metod, människa, material och maskin medan det för administrativa och
tjänsteproducerande företag är intressantast att utreda, management, miljö och mätning.

Typiska frågor man kan ställa sig vid användandet av 7M-diagrammet är: (Gellerstedt, 1997)

• Kan manegement vara en bidragande orsak till problemet?
• Har medarbetaren OK utbildning etc?
• Är mätningarna tillförlitliga, kontrollinstrumenten kalibrerade?
• Är den valda metoden fungerande, optimal?
• Håller materialet tillräckligt hög kvalitet?
• Vilken inverkan har miljön?
• Har maskinen tillräcklig precision?

Figur 8. Grundutförandet av ett Ishikawadiagram i form av ett 7M-diagram. (Eget efter Gellerstedt,
1997, s. 97.)

Ett färdigt Ishikawadiagram där orsakssambanden är utredda är fyllt med ”ben”, efter ett
systematiskt nedbrytande och analyserande av problemet, se figur 9 nedan.

Management Människa Metod

Mätning Maskin Material Miljö

Kvalitets-
problem
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Figur 9. Ett schematiskt Ishikawadiagram där orsakssambanden är väl utredda. (Eget efter
Bergman & Klefsjö, 1995, s. 214.)

Ishikawadiagrammet har stora likheter med FMEA (Failure-Mode-and-Effekt Analysis) och
träddiagrammet, när det gäller att ta reda på bakomliggande orsaker till problem. (Magnusson
et. al, 2000)

• Uppdelning

Uppdelning eller stratifiering är ett sätt att dela upp data från olika håll till olika undergrupper.
Exempelvis så kan man ha processdata från två olika processer där resultatet skiljer sig åt.
Genom denna manöver kan man lösa kvalitetsproblemet på ett tidigt stadium om det skulle
visa sig att problemen är processbundna.

Stratifiering ger en mer renodlad datamängd som i sin tur underlättar identifieringen av
samband eller orsaker till variationer. Man presenterar sedan datamängden med något grafiskt
hjälpmedel, t ex histogram eller sambandsdiagram.

En typisk arbetsgång kan se ut som följer:

• Bestäm hur data skall presenteras. Skall informationen presenteras i histogram,
paretodiagram, sambandsdiagram eller i någon annan grafisk presentation.

• Samla in data. Med t ex frekvenstablåer och checklistor samlas data in över det som
skall studeras. Försök hålla isär varifrån informationen kommer, t ex vilken leverantör
eller vilken maskin. Samla in så mycket bakgrundsinformation som möjligt.

• Gör stratifiering. Strukturera upp informationen efter någon gemensam nämnare.
Uppdelningen kan göras efter flera grunder. Några av dessa kan enligt Bergman &
Klefsjö (1995) vara; material, maskin, operatör, tid eller miljö.

• Redovisa den stratifierade datamängden. Använd ett eller flera sätt att presentera
den stratifierade informationen. Använd t ex olika markeringar för olika
sorteringsbegrepp. Gör nödvändiga tolkningar.

• Sambandsdiagram

Ett sambandsdiagram, se figur 10 nedan, är ett utmärkt sätt att finna samband mellan två
variabler. (Magnusson et. al, 2000) En av de viktigaste funktionerna för sambandsdiagrammet
är att det visualiserar och tydliggör det korrelerade mönster som kan hjälpa en att hitta
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relationer mellan data, eller på ren svenska, hur produktegenskapen varierar beroende på
värdet på en viss variabel.

Underlaget för ett sambandsdiagram inhämtas genom datainsamling. De två variablerna som
skall studeras måste, vid insamlandet, paras ihop. Skall man t. ex. studera sambandet mellan
vikt och längd hos ett antal människor måste dessa data paras ihop vid mätningen.

• Vilket samband skall studeras? Bestäm vilket samband som skall studeras. Genom
att klart definiera vilka samband man är intresserad av kan försök eller prov läggas
upp på ett ”träffsäkrare” sätt.

• Samla in data. Datainsamlingen sker ofta vid prov och mätningar. Se till att den
intressanta informationen struktureras så att data kan fås i par om par.

• Rita upp diagrammet. Ange enhet på axlarna och vilka variabler
sambandsdiagrammet gäller.

• Pricka in skärningspunkter. Pricka in vilka värden som motsvarar varandra i
försöket.

• Tolka diagrammet. Vid tolkningen av sambandsdiagrammet försöker man hitta
samband mellan de olika variablerna. Kom ihåg att sambanden inte alltid är linjära.

En stor begränsning är att tekniken endast klarar av två variabler åt gången. Vid fler variabler
får man ta till multivariat analys, regressionsanalys eller faktorförsök.
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Figur 10. Ett sambandsdiagram som beskriver sambandet mellan en människas längd och vikt.
(Egen figur)
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• Styrdiagram

Ett styrdiagram, se figur 11 nedan, är ett mycket enkelt sätt att visualisera mätdata från en
process. Det primära syftet med ett styrdiagram är enligt Bergman & Klefsjö (1995) att snabbt
upptäcka en förändring i processen så att man kan korrigera processen.

Idén är att man med vissa tidsmellanrum tar ut att antal observationer (en provgrupp) från
processen och med hjälp av dessa beräknar någon form av kvalitetsindikator. En
kvalitetsindikator kan vara varje tänkbar storhet som på något sätt indikerar hur
processkvaliteten är eller kan förändras, t.ex. en svarvad axels diameter, ytfinhet, längd etc.
Kvalitetsindikatorn beräknas med utgångspunkt från de erhållna observationerna och kan
exempelvis vara deras aritmetiska medelvärde, deras stickprovsstandardavvikelse etc.

Så länge den inprickade kvalitetsindikatorn håller sig inom föreskrivna gränser är processen i
statistisk jämvikt. Gränserna kallas styrgränser och en tänkt idealnivå mellan styrgränserna
markeras och kallas centrallinje, se figur 11.

Figur 11. (Figur från http://www.skymark.com/resources/tools/control_charts.asp, 04-08-05, kl.
15:42.)

• Processkartan

Processkartan följer flödet genom processen, och är ett nyckelhjälpmedel när man ska
utveckla informationssystem, kvalitetsledningssystem och handböcker. (Magnusson et. al,
2000) Den stora fördelen med en processkarta är att man grafiskt kan återge orsakssamband
mellan olika processer, uppgifter och aktiviteter.

När man jobbar med processkartor finns det en viss terminologi som man bör känna till.
Nedan, se figur 12, presenteras de vanligaste symbolerna vid användandet av processkartor.
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Figur 12. De vanligaste symbolerna när man jobbar med processkartor. (Efter Magnusson et. al,
2000, s. 106 och Hoyle & Thompson, 2003, s. 125)

I inledningsskedet kan man tänka sig, för att hitta processerna i verksamheten, att man sitter
på en träbro och följer med i hela verksamheten från det att träbron är en offert till dess att den
är monterad och slutfakturerad. (Egnell, 1999) På så sätt går man igenom samma saker som
träbron gör.

Till sin hjälp kan man också ha de sex enkla frågorna från ”Kiplings lag”: (Hoyle &
Thompson, 2003)

• Vad?
• Varför?
• När?
• Hur?
• Var?
• Vem?

Vid kartläggningen är det viktigt att arbetet planeras noggrant, att personalen är delaktig och
att arbetet bedrivs systematisk. (Sörqvist, 2001) För att skapa ett arbetssätt som; är
välplanerat, skapar delaktighet och bedrivs systematiskt ställdes de frågor som finns
redovisade i bilaga 9 ”Analys av uppgift/aktivitet”. Bilagan innehåller en mängd frågor att
ställa för att identifiera de olika beståndsdelarna i en uppgift/aktivitet.

Hoyle & Thompson (2003) anger följande arbetsgång vid kartläggningen av processerna i
organisationen:

Ja

Nej

Kopplingar
Länk mellan olika processer, uppgift och aktivitet.

Process
Process, uppgift eller aktivitet i en process.

Gränsyta
Angränsande process eller extern insats.

Förutbestämd process
En definierad delprocess i processen.

Beslut
Beslut med en insats och flera utfall.
Möjliga resultat på utgående linjer.
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• Gränssnitt mot andra processer (källa/källor till insatser och mottagare av
utfall)

• Gränssnitt mot yttre organisationer
• Arbetsuppgifter i rätt ordning (vad händer härnäst?)
• Ansvar (Vem gör vad?)
• Tillämplig dokumentation
• Mätpunkter
• Datainsamlingspunkter (Data för att mäta processers eller produkters

egenskaper och för att fatta beslut)
• Vart insamlade data ska sändas för analys
• De steg i processen där specificerade kundkrav ska uppfyllas.

Processkartan kan med fördel kombineras med ett så kallat Gannt-schema. I detta listas alla de
moment som ingår i processen. Ett enkelt exempel följer i figur 13 nedan.

Moment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A
B
C
D
E
F
G
H

Figur 13. Gannt-schema för att bestämma ordningsföljden sinsemellan olika moment.

Resultatet från kartläggningen, processkartan, dokumenteras tillsammans med en
processbeskrivning, se bilaga 2, för att undvika missförstånd och klargöra oklarheter.

3.4. De sju ledningsverktygen

De sju ledningsverktygen, se figur 14 nedan, används, i motsats till de sju QC-verktygen,
främst till att sammanställa ostrukturerad verbal information. Verktygen har sin bakgrund i
olika discipliner såsom; beteendevetenskap, operationsanalys, optimeringslära och statistik.
(Bergman & Klefsjö, 1995) De sju ledningsverktygen är:

1. Släktskapsdiagram
2. Träddiagram
3. Matrisdiagram
4. Relationsdiagram
5. Matrisdataanalys
6. Processbeslutsdiagram
7. Pildiagram.

De första tre verktygen i listan ovan; släktskapsdiagram, träddiagram och matrisdiagram är
tillsammans speciellt effektiva för att identifiera problem och hitta och prioritera lösningar.
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Figur 14. De sju ledningsverktygen. (Figur från
http://dist.tech.oru.se/SCRIPT/Kvalitet2L/scripts/student/quiz_home?START+_homepage, 04-09-
23, kl. 14:48.)

Nedan följer korta beskrivningar av metoderna. (Bergman & Klefsjö, 1995).

• Släkskapsdiagram

Släktskapsdiagram används för att generera ett stort antal idéer och sedan organisera och
sammanfatta dessa i naturliga grupper så att man förstår kärnan i ett problem och kan finna
nya lösningar. Exempel på fråga där släktskapsdiagram är ett lämpligt verktyg är: Varför har
vi svårt att komma igång med vårt kvalitetsarbete? Resultatet vi får är de viktigaste orsakerna,
graderade.

Släkskapsdiagrammet är ett utmärkt hjälpmedel för att strukturera stora mängder data, som t.
ex. idéer, kundönskemål eller åsikter i grupper där det finns något släktskap emellan t. ex.
idéerna, kundönskemålen eller åsikterna. Släktskapsdiagrammet illustrerar på ett bra och
tydligt sätt associationerna.

Arbetet med att utforma eller skapa ett släktskapsdiagram görs lämpligen i en grupp med 6-8
deltagare. Arbetsgången är i princip enligt följande:
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• Definiera ämnet/problemet, ex. ”Varför har vi problem med vår interna
kommunikation?”

• Gruppmedlemmarna skriver ner vad dom tycker är problematiskt på ”Post-it”-lappar
• ”Post-it”-lapparna gås igenom så att betydelsen är klar. Gruppera sedan ihop lapparna

med lämpliga rubriker
• Gå återigen igenom alla lapparna och diskutera betydelse, rubriker, uteliggare,

övergripande grupper etc. och rita pilar som förklarar sambandet mellan de
övergripande grupperna. Under denna punkt ”växer” diagrammet fram.

• Rangordna förslagen genom att gruppmedlemmarna får 3, 2 och 1 poäng att dela ut till
respektive övergripande grupp

• Avsluta med att sammanfatta resultatet och låt gruppmedlemmarna signera
dokumentet som innehåller resultatet.

Man kan dela in arbetet i tre faser:

1. Divergerande fas. Denna fas är kreativ och alla medlemmar får komma till tals
angående problemställningen.

2. Bearbetande fas. I denna fas struktureras de framtagna åsikterna.
3. Beslutsfattande fas. Under denna fas bestämmer man sig för vad som är viktigast och

vilka problemställningar man ska jobba vidare med.

Släktskapsdiagrammet är ett utmärkt hjälpmedel åt den gruppdynamiska processen under
framtagandet och det ger också möjlighet för alla åt vara delaktiga i beslutsfattandet.

• Träddiagram

Träddiagrammet är ett verktyg för att på ett systematiskt sätt bryta ner ett centralt problem, en
central idé eller ett kundönskemål i mindre delar. Exempel på frågeställningar när träddiagram
är ett lämpligt verktyg är: Hur ska vi förbättra? Hur hittar vi lösningar på de viktigaste
orsakerna till våra svårigheter? Resultatet vi får är prioriterade lösningsförslag. Till skillnad
från släktskapsdiagrammet och relationsdiagrammet så är detta verktyg betydligt mer
målinriktat. Arbetssättet liknar det som beskrevs för släktskapsdiagrammet. Väldigt viktigt är
dock att problemet som skall beskrivs är tydligt definierat.

Träddiagrammet är speciellt lämpligt då man vill finna lösningar på ett gemensamt problem,
som man kanske tagit fram i ett tidigare skede med hjälp av släktskapsdiagrammet.

För att bygga upp ett träddiagram kan man följa nedanstående arbetsgång:

• Definiera huvudhändelse. Man utgår från en huvudhändelse, problem eller idé vars
påverkansfaktorer man vill kartlägga. Rita upp huvudhändelsen.

• Finn orsaker. Genom t ex ”brainstorming” kan tänkbara påverkansfaktorer ritas upp.
Försök att gå en ”nivå” i taget.

• Fortsätt nedbrytningen. Nedbrytningen fortsätter tills man nått oberoende faktorer
eller händelser.
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• Matrisdiagram

Matrisdiagrammet organiserar data så att de logiska sambanden mellan olika element
illustreras grafiskt. Exempel på frågeställning där matrisdiagram är ett lämpligt verktyg är:
Hur skapar vi överblick och visar på samband? Resultatet vi får är överblick och viktning av
lösningsförslag. Ett effektivt sätt att utnyttja ett matrisdiagram är att koppla ihop problem
framtagna med släktskapsdiagram med de lösningsförslag som man enats om med hjälp av
träddiagram. De olika lösningsförslagen ges vikter efter hur effektivt man tror att de löser de
olika problemen. På detta sätt kan man prioritera bland lösningsförslagen.

För att rita upp ett matrisdiagram kan man följa nedanstående arbetsgång:

• Identifiera faktorer. Vilka faktorer är man intresserad av? Det kan vara hur olika
processparametrar påverkar dels kvalitetsfaktorer och dels materialparametrar.

• Välj typ av diagram. Beroende av hur många olika typer av parametrar och hur de
kan samverka måste man använda olika typer av matriser.

• Rita upp matrisen. Rita upp den valda matrisen och skriv in de under 1 identifierade
faktorerna.

• Markera sambanden. Man kan använda olika symboler för olika starka samband.
Sambandens styrka brukar indelas i fyra klasser: inget samband, svagt samband,
medium samband och starkt samband. Klassen för ”inget samband” brukar inte ha
någon symbol alls.

• Relationsdiagram

Ett relationsdiagram visar eller illustrerar de logiska sambanden mellan en central idé, ett
problem eller en frågeställning och olika data som kan vara genererade med t. ex.
släktskapsdiagram. Exempel på fråga där relationsdiagram är ett lämpligt verktyg är: Varför
saknar många medarbetare förståelse för behovet av ständiga förbättringar? Resultatet vi får
är en kartläggning av samband - orsak - resultat. Relationsdiagrammet är väsentligen ett
logiskt verktyg. Viktigt är att ämnet som ska undersökas är väldefinierat och att arbetet
bedrivs i grupp.

Som alltid är det bra att använda verktygen i grupp om fem-åtta personer. Gruppen bör vara
väl insatt i frågeställningen och förberedd på arbetet. Gruppen kan arbeta efter följande
arbetsgång:

• Definiera resultatet. Med detta menas att den grundläggande idén, problemet eller
frågeställningen måste vara väl definierad och entydig för alla gruppens medlemmar.

• ”Brainstorma” fram faktorer. Faktorer som påverkar frågeställningen tas fram.
Skriv upp dessa faktorer på en tavla eller på små kort. Till grund för att hitta faktorer
kan ligga t ex ett fiskbensdiagram eller ett släktskapsdiagram.

• Identifiera relationer. Dra pilar mellan faktorer som påverkar varandra. Vad är orsak
och vad är verkan?

• Markera viktiga samband och orsaker. De orsaker eller samband som är extra
viktiga kan markeras med tjockare streck. Problemet som skall lösas markeras med två
ringar medan övriga faktorer markeras med en enkel ring. Pilarna, som markerar
sambanden, ritas från orsak till verkan.
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• Analysera diagrammet. Ett sätt att bearbeta diagrammet vidare är att ta fram
lösningsförslag relaterade till de viktigaste orsakerna. Förhoppningsvis är frågetecken
kring den centrala frågeställningen nu uträtade.

• Matrisdataanalys

Matrisdataanalys är även känt under namnet multivariatanalys och är en speciell statistik
analysmetod som arbetar med analys av principalkomponenter. Principalkomponent betyder
huvudriktning. I multivariatanalysen söker man de stora och starka riktningarna, i det moln av
information som t.ex. ett enkätmaterials frågor ger, med hjälp av principalkomponenterna.
Den längsta axeln i detta informationsmoln ger den 1:a principalkomponenten och vinkelrätt
mot den söker man efter den längsta i den riktningen. Det ger den 2:a principalkomponenten.

När man hittat principalkomponenterna analyserar man vilken kombination av frågor som gav
just den utsträckningen.

Exempel på fråga där matrisdataanalys kan vara ett användbart verktyg är: Hur drar vi
slutsatser från vårt omfattande enkätmaterial? Denna metod är mycket kraftfull då det gäller
att undersöka multivariat numerisk information avseende inbördes betydelse mellan
undersökta faktorer.

• Processbeslutsdiagram

Processbeslutsdiagram (PDCP, Process Decision Program Chart) används för att under
planeringsstadiet av en aktivitet kunna planera framtiden med målet att nå önskat resultat.
Verktyget kan också användas när det gäller att förbättra införandet genom katastrofplanering.
Exempel på fråga där processbeslutsdiagram kan vara ett lämpligt verktyg är: Hur kan vi
minimera våra returer för att behålla kunderna? Resultatet vi får är en process uppritad som en
kedja av händelser och aktiviteter där svagheter i förfarandet kan identifieras och förbättras.

För att rita upp ett processbeslutdiagram kan man följa nedanstående arbetsgång:

• Definiera processen. Bestäm vilken process eller aktivitet som skall behandlas. Vad
som definieras här är ofta utgångsläget, som exempelvis en försäljningsprocess.

• Bestäm vad som är slutgiltiga målet. Varje process eller aktivitet har ett mål eller
mening. Målet med försäljningsprocessen kan vara att sälja en order till rätt pris.

• Identifiera tänkbara processteg. Det finns ofta flera vägar att nå samma mål. Vissa
steg är gemensamma för flera av vägarna medan det ibland måste gå två olika vägar.
Ett sätt att komma på fler vägar är att utgå från varje redan definierat steg och försöka
hitta en väg till målet från det steget.

• Följ upp och håll levande. Vid längre projekt eller komplicerade processer kan
förutsättningar förändras och nya vägar ha öppnats med hjälp av den kunskap man fått
”på vägen”. Det är därför möjligt att hålla diagrammet ”levande” vid omvärldens
förändringar.
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• Pildiagram

Pildiagram används för att hitta den effektivaste vägen och det mest realistiska schemat för att
slutföra ett projekt genom att det grafiskt visar den totala tiden, nödvändig ordningsföljd,
vilka uppgifter som kan utföras samtidigt och kritiska uppgifter att övervaka. Exempel på
fråga där pildiagram kan vara ett lämpligt verktyg är: Hur genomför vi ISO-certifieringen i
praktiken? Resultatet vi får är en projektplan i form av t.ex. ett GANT-schema eller ett PERT-
diagram.

I dag finns flera olika typer av projektplaneringsprogram för PC-miljö vilka i princip gör de
två sista punkterna i nedanstående lista:

• Lista aktiviteter. Alla aktiviteter som behövs för att nå målet skrivs ner på små
papperslappar.

• Uppskatta tidsåtgången. Rita ett streck (eller en pil) tvärs över varje lapp och ange
aktiviteternas tidsåtgång under strecket.

• Förbind aktiviteterna. Sprid ut lapparna på ett stort pappersark och ordna dem efter
hur de är relaterade till andra aktiviteter. Det kan vara så att vissa aktiviteter måste
göras föra andra kan påbörjas eller så kan flera saker ske parallellt.

• Rita pilar. Mellan aktiviteter ritas pilar ut för att illustrera hur de hänger ihop, seriellt
eller parallellt. Pilarna mellan lapparna markerar på så sätt början och slut på ett jobb.
Ett alternativs sätt är att låta pilens längd stå i relation till hur lång tid respektive
aktivitet tar att utföra. På så vis får man en visuell bild av hur arbetet kan fortlöpa.
Speciellt bra är det då flera parallella arbeten utförs.

• Beräkna total tidsåtgång. Genom att följa de seriella aktiviteterna och den mest
tidskrävande av en grupp parallella aktiviteter kan nödvändig tid för att kunna fullfölja
hela planen beräknas.

• Kritisk linje. Den kedja av aktiviteter som avgör hur lång tid hela projektet kommer
att ta kallas för kritisk linje. Blir något av de ingående aktiviteterna där försenade så
försenas hela projektet.

3.5. Processer

Begreppet process kommer från latinets ”processus” och det betyder ungefär ”gå framåt” och
ordet process har kommit att beteckna förlopp som utvecklas med tiden. (Bergman & Klefsjö,
1995)

SS-EN ISO 9000 Ledningssystem för kvalitet – Principer och terminologi (CEN, 2000) ger
följande definition på begreppet process:

”Grupp av samverkande eller av varandra påverkande aktiviteter som omformar
insatser till utfall”.

Garvare & Klefsjö (2002) beskriver en process som:

”En serie av aktiviteter som upprepas i tiden i syfte att skapa kundvärde”.

Magnusson et. al. (2000) definierar en process som:
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”En serie aktiviteter som transformerar insatser till utfall i ett repetitivt flöde”.

Om man godtar ovanstående definitioner av begreppet process så kan man också tänka sig att
beskriva en process som y=f(x) eller ”y är en funktion av x”, se Figur 15 nedan. Inom
matematiken använder man sig flitigt av ”funktionsmaskiner” för att underlätta förståelsen
kring funktioner. (Adams, 1999) Dessa ”funktionsmaskiner” omvandlar insatser till utfall,
precis som processer och för att underlätta förståelsen så kan man använda sig av denna typ
av jämförelse för att skapa en mental bild. Exempelvis så ger funktionen:

( )
( ) 93

33

=
==

f

xochxxf

Figur 15. En schematisk process med insatser (kontrollerbara och brus) och utfall. (Efter
Magnusson et.al, 2000, s. 21)

Garvare & Klefsjö (2002) menar att det ofta är bättre, för förståelsens skull, att uttrycka
begreppet i termer av vad som karakteriserar processen. En process har alltid:

• En början och ett slut
• En kund (uppdragsgivare) och en leverantör (uppdragstagare)
• Ett nätverk av ingående aktiviteter
• Cyklisk natur, dvs. den upprepas gång efter gång.

Hoyle & Thompson (2003) är inne på samma linje, varje process har ett antal karaktäristika
eller är knuten till vissa typiska åtgärder:

• Produkter eller information som ska behandlas i processen
• Mål för processen
• Instruktioner med krav på den produkt eller den information som ska

behandlas

x1

Insatser
(Kontrollerbara)

Process
Processkarakteristika

Utfall (y)

…

x2 x3 xn

…

Insatser
(Brus)
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• Planering för att avgöra vem som gör vad, när, hur, var och varför
• Förberedelser där man anger villkoren för att starta arbetet
• Aktiviteter där insatserna bearbetas i en viss följd
• Gränssnitt mellan aktiviteter och andra processer som tillhandahåller

resurser, produkter eller information
• Gränssnitt mellan olika aktiviteter i en följd där produkter eller

information för bearbetning tas emot eller lämnas
• Mätningar för att verifiera att insatser och utfall uppfyller ställda krav
• Mätningar för att verifiera att processen fungerar på avsett vis
• Mätpunkter där data samlas för att bedöma processens duglighet
• Undersökningar för att ta reda på orsaken till variationer
• Punkter där beslutsfattare tar beslut om åtgärder med ledning av fakta
• Returvägar för sådana produkter och sådan information som ska

omarbetas
• Transporter av produkter och avfall från en plats till nästa
• Resurser som krävs för att verkställa beslut och utföra aktiviteter, bl.a.

personal, tid, material, maskiner, utrustning och utrymme.
• Begränsningar som hindrar, avgränsar eller reglerar förlopp.

Processer finns på alla nivåer i ett företag och kan i vissa fall vara mycket komplexa. Egnell
(1994) delar in processer i grupper efter den uppgift som processen har, se Figur 16 nedan.
Han skiljer mellan:

• Operativa processer. Dessa inkluderar alla de processer som skapar
organisationens avsedda utfall. Andra namn på denna typ av process är,
huvud-, nyckel-, kärn- och genomförandeprocess.

• Stödprocesser. Dessa innefattar alla de processer som behövs för att
tillhandahålla resurser nödvändiga för processerna organisationsledning,
genomförande och mätning/övervakning.

• Ledningsprocesser. Dessa inkluderar processer för strategisk planering
och processer för att upprätta policys, formulera mål, tillhandhålla
kommunikationslösningar och tillse att nödvändiga resurser är
tillgängliga samt för ledningens genomgångar.
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Figur 16. Figuren visar hur Egnells (1994) processer hänger ihop, från kundbehov till kund.

Bergman & Klefsjö (1995) menar att processer inom en organisation i huvudsak består av tre
olika typer, nämligen följande:

• Individuella processer. Dessa utförs av enskilda individer.
• Funktionella eller vertikala processer. Dessa hör till verksamheter som

är knutna till en viss avdelning eller enhet.
• Affärsprocesser eller horisontella processer. Dessa skär tvärs igenom en

organisation och vars slutresultat förser organisationen med dess intäkt.

En process kan delas in i en delprocess som i sin tur består av ett antal uppgifter. Uppgifterna
är uppbyggda av ett antal aktiviteter, se Figur 17 nedan.

Figur 17. Schematisk illustration av process, delprocess, aktivitet och uppgift.
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Magnusson et.al. (2000) pratar om värdekedjor som är uppbyggda av processer. Processerna
kan sedan delas in i delprocesser som kan delas in i del-delprocesser och så vidare.

Hoyle & Thompson (2003) illustrerar processuppdelningen på följande sätt, se Figur 18
nedan. Författarna är noga med att påpeka att insats och utfall bör visas för varje steg i
nedbrytningen. Vidare påpekar dom att det är viktigt att alla kopplingar är kända och
redovisade för att systemet ska bli sammanhängande och fullständigt.

Figur 18. Processuppdelning. (Efter Hoyle & Thompson, 2003, s. 89)

I detta examensarbete använder jag mig av Egnells modell och definitioner, med en
operativ orderprocess som har stöd från lednings-, marknadsförings- och
resursplaneringsprocesser.

Det gamla ISO 9000-systemet fokuserade kraftigt på rutiner. Kritiken mot detta statiska och
produktorienterade förhållningssätt blev massiv där man tyckte att arbetet blev alldeles för
byråkratiskt, defensivt och tungrott och man hade svårt att se det positiva bidraget som
systemen ändå ofta hade. Rutiners statiska egenskap och det faktum att systemet ofta
producerade en stor mängd dokument hindrade ofta organisationerna i det mycket viktiga
arbetet att hitta ständiga förbättringar. (Bergman & Klefsjö, 1995)

Nedan visas en figur, se Figur 19, i syfte att klargöra skillnaden mellan rutin och process. En
rutin kan liknas vid en monteringsanvisning från ett möbelföretag, där man själv ska skruva
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ihop sin bokhylla. Den talar om steg för steg hur man ska göra så att resultatet blir OK. Ett
annat exempel är ett sockerkaksrecept. Följ det till punkt och pricka och du får en god
sockerkaka. Rutiner behövs då uppgiften är komplicerad eller då vi vill att en enkel uppgift
ska görs på samma sätt varje gång oavsett vem som utför den. En process å andra sidan skapar
förändringar genom att omvandla insatser till utfall genom att antal sekvenser i processen.
Detta innebär att processen ”vilar” till dess att insatsen tas emot.

Figur 19. Figuren visar till vänster hur man i det gamla systemet utförde uppgifter med hjälp av
rutiner. Till höger visas hur man hanterar processer, där processen tar emot insatser och
omvandlar dessa till utfall i enlighet med processens mål.

Fördelar med processinriktning, vid en jämförelse med funktionsinriktning, är:

• Sammanhängande processer i rätt ordningsföljd gör det möjligt att uppnå planerade
resultat

• Ger möjlighet att fokusera ansträngningarna på processernas verkan och effektivitet
• Bidrar till förtroende hos kunder och andra intressenter för organisationens

kontinuerliga prestationsförmåga
• Medger god genomlysning av organisationens verksamheter
• Ger lägre kostnader och kortare genomloppstider genom ett effektivt resursutnyttjande
• Leder till förbättrade, konsekventa och förutsägbara resultat
• Ger möjligheter till fokuserade och prioriterade förbättringsinitiativ
• Uppmuntrar medarbetarnas engagemang och klargör ansvarsförhållanden.

3.6. Processledning

Efter kartläggningen av processerna i organisationen måste riktlinjer för styrning av
processerna fastställas. I processledningsarbetet är det speciellt tre olika roller som måste
definieras. Processägaren ska ansvara för att processen förbättras och utvecklas,
processledaren har den operativa makten och ansvaret i processen och individägaren eller

Insatser

Rutin

Utfall

Syfte

Mål

Process

Resultat

UtfallInsats
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kompetensförsörjaren fungerar som en coach för processen/-erna och ska erbjuda rätt
kompetens till processen/-erna. (Egnell, 2000)

3.6.1. Processägare

Processägaren står för alla strategiska beslut som rör processen. I flygbranschen har
Luftfartsverket denna roll. (Egnell, 2000) Värt att notera är att processägaren inte har något
personalansvar i processen, det har processledaren. I detta fall blir det Martinsons Trä AB
genom VD Lars Martinson som är processägare.

3.6.2. Processledare

Enligt Egnell (2000) är processledaren den som har det operativa ansvaret för processen. I
flygexemplet skulle detta kunna vara en aktör vilken som helst, ex. SAS. I detta fall blir det
respektive ansvarig i försäljningen, projekteringen, tillverkningen och montaget som är
processledare.

3.6.3. Individägare

Individägarens eller kompetensförsörjarens roll är att jämföra med den roll en coach har.
Individägaren ska se till att rätt kompetens finns på plats vid rätt tillfälle så att processen kan
fungera tillfredställande. (Egnell, 2000) I detta fall blir det SvTB genom Platschef Leif
Lundberg som är individägare.
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4. Resultat

Detta kapitel innehåller resultatet i form av en kvalitetsmanual. Kvalitetsmanualen beskriver
hur Svenska Träbroar AB bedriver sitt kvalitetsarbete, utan att gå in på detaljnivå.

4.1. Inledning

Projektets karaktär gör att resultatet, i skrivande stund, är svårt att ”ta på”. Resultatet av
examensarbetet är, som jag ser det, hur väl kvalitetsledningssystemet fungerar i praktiken och
det kommer det första året att visa. Under den första tiden efter införandet kommer det
garanterat att ske många justeringar i dokumentationen för att forma systemet efter hur
företaget arbetar. I framtiden kommer systemet att ses över i gång i halvåret för att säkerställa
att den avsedda funktionen bibehålls. Till detta finns rutinerna; G-1.4 Verksamhetsstyrning,
G-1.5 Ledningens genomgång, G-2.1 Avvikelsehantering, G-2.2 Korrigerande åtgärder, G-2.3
Förebyggande åtgärder och G-2.4 Intern revision, som ska säkerställa att det kontinuerliga
förbättringsarbetet sker fortlöpande och på ett systematiskt sätt.

Examensarbetets resultat redovisas nedan i form av en kvalitetsmanual. Kvalitetsmanualen
beskriver hur Svenska Träbroar AB bedriver sitt kvalitetsarbete, utan att gå in på detaljnivå.

4.2. Svenska Träbroar AB:s kvalitetsmanual 2005

4.2.1. Inledning

Svenska Träbroar AB:s kärnverksamhet är att projektera och tillverka gång-, cykel- och
vägbroar av trä.

Den kundupplevda kvaliteten bygger på kundens totala upplevelse och erfarenhet av Svenska
Träbroar AB. Det innebär att vårt kundansvar inte upphör i samband med leverans av en
produkt eller tjänst. Den upplevda kvaliteten skapas i varje situation där någon representant
för Svenska Träbroar AB möter kunden.

Det är i första hand kunden som avgör vad som är kvalitet. Därför uppmuntrar vi kunderna att
dela med sig av sina synpunkter och erfarenheter. Detta är en viktig del i vårt kvalitetsarbete.

Kvalitetsarbetet ska ytterst säkerställa att våra produkter håller rätt kvalitet, genom att
företagets processer fungerar tillfredställande, och att kundkontakter och leveranser fungerar
på ett för kunderna tillfredsställande sätt.

4.2.2. Kvalitetssystem

Kvalitets- och verksamhetsledningssystemet är det verktyg Svenska Träbroar AB använder
för att leva upp till kvalitetspolicy och fastställda mål. Rutiner och instruktioner omfattar alla
kvalitetspåverkande aktiviteter i företaget samt sättet att arbeta. Kvalitetssystemet ska
förebygga och korrigera upptäckta fel.
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Av kvalitetssystemets dokumentation är endast kvalitetsmanualen tillgänglig för extern
utlämning.

4.2.3. Kvalitetspolicy

Svenska Träbroar AB ska tillverka och leverera produkter och tjänster av sådan kvalitet att
dessa helt tillgodoser avsedd funktion, överensstämmer med kundens behov, krav och
förväntningar, samt svarar mot myndigheters krav.

För att uppnå detta skall:

• Kunden sättas i centrum och dennes behov och förväntningar tillfredställas
• Tydliga och mätbara mål vara vägledande i förbättringsarbetet
• Samtliga medarbetare stimuleras, engageras och ges rätt kompetens i det ständigt

pågående förbättringsarbetet.

4.2.4. Omfattning

Kvalitetssystemet bygger på ISO 9001:2000 och BRO 2004. Kvalitetssystemet omfattar hela
verksamheten och berör alla aktiviteter som påverkar en produkts kvalitet. För att styra
verksamheten på ett effektivt sätt finns gemensamma regler dokumenterade.

4.2.5. Dokumentation

Dokumentationen av Svenska Träbroar AB:s kvalitets- och verksamhetssystem innefattar en
beskrivning av processer, rutiner och instruktioner samt deras samverkan. För att snabb och
enkelt kunna ta del av dokumentationen och för att underlätta revisionsförfarandet har en
lösning valts där all dokumentation i ledningssystemet nås via en genväg på datorns
skrivbord, och med hjälp av en webbläsare navigerar man i ledningssystemet.

Lösningen innefattar en struktur för hela ledningssystemet och där finns all dokumentation
samlad. Förutom; processbeskrivningar, rutiner, instruktioner och blanketter finns t.ex. vision
och policy där.

Dokumentationen i kvalitetssystemet delas in i:

• Kvalitetspolicy och målsättning
• Kvalitetsmanual
• Processer
• Rutiner
• Blanketter och mallar.

Dokumentationen styrs av rutinerna G-4.1 Specificerande dokument, G-4.2 Redovisande
dokument, G-4.3 Elektroniska dokument och G-4.4 Arkivering. Syftet med dokumentstyrning
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är att rätt dokument skall finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt och förhindra bruket av ogiltiga
dokument.

• Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicyn förklarar Svenska Träbroar AB:s övergripande avsikter med avseende på
kvalitet. Kvalitetspolicyn är formellt uttalad av högsta ledningen.

• Kvalitetsmanual

Kvalitetsmanualen beskriver, som sagt, företagets kvalitetsarbete för externa intressenter.

• Process

Med process menas grupp av samverkande eller av varandra påverkande aktiviteter som
omvandlar insats till utfall. Se bilaga 10.

• Specificerande dokument

Specificerande dokument är dokument som anger krav. Exempel på specificerande
kvalitetsdokument:

• Kvalitetsmanual
• Arbetsinstruktioner
• Kontrollinstruktioner
• Beskrivning av kvalitetssäkringsrutiner
• Processkartor.

En annan benämning på dessa dokument är systemdokument.

Specificerade kvalitetsdokument som hör till enskilda produkter kan vara:

• Tekniskt underlag, ritningar
• Offertunderlag
• Kvalitetsplaner.

Se bilaga 12 för ett exempel på en rutin, i detta fall rutinen för offerering.

• Redovisande dokument

Redovisande dokument redovisar resultatet av aktiviteter i verksamheten där krav på kvalitet
är påvisat. Dokumenten är till för att verifiera att förutbestämda kvalitetskrav nåtts. Exempel
på redovisande dokument är:



Att upprätta, dokumentera och införa ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000 40
UNIVERSITET

• Kontrollrapporter/avvikelserapporter
• Dokumentation från kvalificeringar
• Rapporter från revisioner
• Rapporter från leverantörsbedömningar
• Olika protokoll.

Redovisande dokument arkiveras enligt arkiveringsrutinen.

• Blanketter och mallar

Exempel på blanketter och mallar är t.ex. kontrollplan för tilläggskontroll, arbetsbeskrivning,
offertmall etc. Se bilaga 13 för ett exempel på en kontrollplan för tilläggskontroll.

4.2.6. Processbegreppet

Svenska Träbroar AB använder ett processorienterat synsätt som ett effektivt hjälpmedel för
att öka företagets kundorientering och effektivitet. En process består av en grupp
samverkande eller av varandra påverkande aktiviteter som omvandlar insats till utfall, se figur
20 nedan.

• Insatser

Processen ska omvandla insatser till utfall. Exempel på insatser är; material, information,
underlag, beslut, kompetens etc.

• Utfall

Processens utfall är lika med processens resultat. Exempel på utfall är; material, information,
underlag, beslut, kompetens etc.

• Resurser

För att processen ska fungera krävs resurser. Exempel på resurser är; pengar, personal,
utrustning, tid, fungerande infrastruktur etc.

• Styrmedel

För att processen ska fungera krävs styrmedel. Med styrmedel menas instruktioner och andra
dokument som reglerar förfarandet.
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Figur 20: Schematisk beskrivning av en process med begreppen; input, output och resurser. (Egen
figur)

4.2.7. Processer

Svenska Träbroar AB:s huvudprocess, med tillhörande delprocesser, och stödprocesser har
identifierats, kartlagts och införts för att överbrygga funktionsgränser och undvika flaskhalsar.
Huvudprocessen består av; försäljning, projektering, tillverkning och montage och visas
nedan, Figur 21, som ett flödesschema. Underliggande delprocesser är betydligt mer
detaljerade och innehåller hänvisningar till rutiner och instruktioner. Stödprocesser är;
ledning, marknadsföring och resurshantering. Övriga processkartor redovisas inte i denna
rapport utan hålls ”hemliga” pga. rådande konkurrenssituation.

Figur 21: Svenska Träbroar AB:s huvudprocess, ledningsprocessen och stödprocesserna;
marknadsföring och resurshantering.
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4.2.8. Rutiner

Rutiner behövs i processerna för att säkerställa att speciella kritiska moment görs på samma
sätt från gång till gång oavsett vem som utför dom. En rutin skall svara på frågorna: varför,
vem, hur, var och när?

Rutinerna delas in i två kategorier; processrelaterade och övriga. Rutinerna svarar mot kraven
som ställs i ISO 9001:2000. Ett exempel på en rutin ges i bilaga 12. Där kan man se hur
rutinens struktur är och hur rutindokumenten ser ut.

• Processrelaterade rutiner

Nedan redovisas de processrelaterade rutiner som utarbetats under examensarbetet i tabell 1.

Tabell 1. Redovisning av processrelaterade rutiner.

FÖRSÄLJNING PROJEKTERING TILLVERKNING MONTAGE

K-1.1 Offerering K-2.1 Namngivning
K-3.1
Mottagningskontroll

K-4.1
Besiktning

K-1.2
Kontraktsgenomgång

K-2.2
Konstruktionsredovisning

K-3.2
Uppspänningsutrustning

K-1.3 Egenkontroll
K-2.3
Konstruktionsgenomgång

K-3.3 Leveranskontroll

K-1.4
Riskinventering

K-2.4 Inköp

K-2.5 Montagepärmen
K-2.6
Relationshandlingar

Till dessa processrelaterade rutiner kommer rutiner för; ledningsaktiviteter, ständiga
förbättringar, processer och dokument och data. De redovisas i tabell 2 nedan.
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• Övriga rutiner

Tabell 2. Rutiner för ledning, ständiga förbättringar, processer och dokument och data.

LEDNING STÄNDIGA
FÖRBÄTTRINGAR

PROCESSER DOKUMENT
OCH DATA

G-1.1 Organisation och
befattningsbeskrivningar

G-2.1
Avvikelsehantering

G-3.1 Lednings-
processen

G-4.1
Specificerande
dokument

G-1.2 Ansvar och
befogenheter

G-2.2 Korrigerande
åtgärder

G-3.2 Order-
processen

G-4.2
Redovisande
dokument

G-1.3
Personalutveckling

G-2.3 Förebyggande
åtgärder

G-3.3
Marknadsförings-
processen

G-4.3
Elektroniska
dokument

G-1.4
Verksamhetsstyrning

G-2.4 Internrevision
G-3.4
Resurshanterings-
processen

G-4.4
Arkivering

G-1.5 Ledningens
genomgång
G-1.6 Information till
anställda
G-1.7 Extern arbetskraft
G-1.8 Kommunikation
G-1.9 Nödläge

4.2.9. Ledningens ansvar

Platschef har det yttersta ansvaret för kvalitetsarbetet. Svenska Träbroar AB:s ledningsgrupp
fastställer kvalitetspolicyn.

Ledningsgruppen ansvarar för att kvalitetspolicyn löpande anpassas efter gällande
organisation och verksamhetsinriktning. Platschef ansvarar för att ansvar och befogenheter är
tydligt definierade och även kända för medarbetarna. Ledningens genomgång styrs av rutinen
G-1.5 Ledningens genomgång.

Miljö- och kvalitetssamordnaren ansvarar för den löpande utvecklingen av kvalitetsarbetet
och ledningssystemet. Ansvaret inom företaget är delegerat enligt gällande organisation och i
processägarnas befattningsbeskrivningar. Inom respektive område är det chefen som har
ansvar för att kvalitetsmål tas fram och att planer för måluppfyllnad och förbättringsarbete
upprättas och efterlevs. Varje medarbetare har sedan ansvar för att arbete blir utfört i rätt tid,
till rätt kvalitet och till rätt kostnad.
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4.2.10. Avvikelser, korrigeringar och förebyggande

En ständig utveckling och förbättring av kvalitetssystemet kräver genomarbetade och införda
rutiner för avvikelsehantering.

• Avvikelsehantering

I de fall då det uppträder en avvikelse mot specifikation på; material, komponent, färdig
produkt eller kvalitetspåverkande process ska avvikelsen fångas upp och handläggas enligt
rutinen G-2.1 Avvikelsehantering.

• Korrigerande åtgärder

I avvikelsehanteringen ingår vilka beslut om direkta åtgärder som ska genomföras då en
avvikelse, ett fel eller en reklamation inträffar. För att förhindra att samma fel återkommer
fattas beslut om korrigerande åtgärder enligt rutinen G-2.2 Korrigerande åtgärder.

• Förebyggande åtgärder

Förebyggande åtgärder syftar till att driva utvecklingen framåt. Det finns en dokumenterad
och införd rutin, G-2.3 Förebyggande åtgärder, som beskriver hur Svenska Träbroar AB på ett
systematiskt sätt går igenom avvikelser och andra påverkande händelser och beslutar om
åtgärder samt inför dessa och följer upp resultatet av åtgärderna.

4.2.11. Personal

Utvecklingen av medarbetarna är en av hörnstenarna i kvalitetsarbetet. Svenska Träbroar AB
vill ge medarbetarna insikter i och kunskap om deras roll på företaget och stärka deras
kompetens så att de kan utföra ett bra arbete. Svenska Träbroar AB vill klargöra det ansvar
och de befogenheter som krävs för att medarbetarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Varje medarbetare har själv ansvaret för sin egen utveckling. Chefens roll är att vara coach för
medarbetaren i utvecklingsprocessen. Samtliga medarbetare ska varje år ha ett
planeringssamtal med sin närmaste chef. För att säkerställa att detta fungerar på ett
tillfredställande sätt finns rutinen G-1.3 Personalutveckling.

4.2.12. Organisation

Svenska Träbroar AB strävar efter en decentraliserad organisation med arbetsuppgifter,
ansvar och befogenheter delegerat ut i organisationen. Svenska Träbroar AB:s
organisationsplan, se Figur 22 nedan, tillsammans med denna manual, processkartor,
rutinbeskrivningar, instruktioner samt befattningsbeskrivningar ger personalen en klar
definition av ansvar och befogenheter i organisationen och processerna. Rutinerna G-1.1
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Organisation och befattningsbeskrivningar och G-1.2 Ansvar och befogenheter finns för att
säkerställa att detta uppfylls.

Svenska Träbroar AB:s arbetssätt är projektbaserat där varje enskild order är unik.
Projektorganisationen består av följande roller; projektansvarig, konstruktionsansvarig,
arbetsledare i fabrik och montageledare. Dessa roller förklaras nedan:

• Projektansvarig
Projektansvarig är den person som gentemot beställaren ansvarar för projektet och
som inom företaget har det ekonomiska ansvaret för projektet. Projektansvarig
ansvarar vidare för samordningen med övriga entreprenörer i projektet.

• Konstruktionsansvarig
Konstruktionsansvarig ansvarar för resultatet av konstruktionsarbetet.

• Arbetsledare i fabrik
Arbetsledare i fabrik är ansvarig för komponenttillverkningen och för det montage av
träbron som görs i fabrik.

• Montageledare
Montageledare från SvTB ger anvisningar angående montaget på byggarbetsplatsen,
men övertar inte montageansvar från ansvarig extern arbetsledare på
byggarbetsplatsen.



Att upprätta, dokumentera och införa ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000 46
UNIVERSITET

Figur 22: Svenska Träbroar AB:s organisationsplan. (MKS = Miljö- och
kvalitetssamordnare)

4.2.13. Verksamhetsstyrning

Svenska Träbroar AB:s verksamhet utgår från kunden och vi strävar alltid efter att sätta
kunden i fokus. Därför har Svenska Träbroar AB implementerat ett processorienterat
arbetssätt. Med utgångspunkt i regelbundna uppföljningar och de krav och förväntningar som
finns hos olika intressenter beslutas om områden som ska förändras och effektiviseras. Varje
avdelning ska sedan upprätta en plan för förbättringsarbetet. Ledningssystemet ska
regelbundet utvärderas och utvecklas. Svenska Träbroar AB ska ha en förbättringsprocess
som är tydlig, där varje steg, från problembeskrivning till standardisering av förbättringen, är
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klart definierat. Förändringsarbetet ska vara metodiskt, och det ska dokumenteras och
implementeras så att landvinningar blir kända och används i organisationen. Rutinen G-1.4
Verksamhetsstyrning säkerställer att man på ett systematiskt sätt styr verksamheten.



Att upprätta, dokumentera och införa ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000 48
UNIVERSITET

5. Diskussion

Kapitlet innehåller en diskussion angående projektet och ett förslag till fortsatt arbete.

5.1. Inledning

Detta har varit ett mycket speciellt projekt på många sätt. Att upprätta, dokumentera och
införa ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2000 är inte gjort i en handvändning. Det
tar tid! Det gäller att få in ett kvalitetsmedvetande hos varje enskild individ på företaget och
på så sätt starta förändringsprocessen. Inte helt lätt har det visat sig…

Det tar tid att spara tid kan man säga. För det är så det funkar med kvalitetsteknik. Tanken är
att man sätter in en arbetsinsats här och nu för att underlätta i framtiden och bli ännu mer
konkurrenskraftiga. Och det är det det handlar om i det långa loppet, att bli mer
konkurrenskraftiga genom att göra saker på ett för företaget optimalt sätt. Det är
kvalitetsteknikens kärna.

5.2. Den första tiden

Den första tiden av exjobbet gick åt för många och långa samtal kring ”tänket” eller filosofin
vad gäller kvalitetsutveckling. Det gäller att alla ska köpa grundidén (jmf. ”sitta i samma båt”)
och vi är alla olika pigga på att hoppa på något nytt och, för vissa, skrämmande. En del
stimuleras av det nya medan andra skräms och tycker att det är obehagligt med förändringar.

Ofta möttes jag av frågor av följande slag: ”Vi har gjort så här 10 år och det har funkat.
Varför ska vi ändra på det?”, ”Är det tänkt att man ska bli helt utbytbar så att dom (ledningen)
ska kunna anställa billigare personal?” och ”Det är inte vårat fel. Vad ska vi göra när inte
leverantörerna håller vad dom lovat?”. Det fanns också vissa motsättningar inom företaget, ett
slags revirtänkande mellan olika avdelningar. Till stor del beror det nog på okunskap för
andras arbetsuppgifter och ansvarsområden. Man skyller på varandra och tar inte sitt eget
ansvar för eventuella problem. Enligt litteraturen på området är det vanligt med den här typen
av reaktioner. Man känner sig osäker inför vad det nya ska föra med sig, man kan vara osäker
på sin roll när det sker förändringar, man kan känna att man inte orkar med att förändra etc.
Inget ovanligt, som sagt, utan ganska förväntade reaktioner.

Alla på företaget är unika individer med olika bakgrund och erfarenhet. Jämför med en
begagnad bil, den kan vara väldigt pigg och alert, en del kan ha vissa skavanker och andra kan
ha gått väldigt långt och är lite trötta. Beroende på vilken erfarenhet man har och vilken
personlighetstyp man är så är man olika mottaglig för förändringar och framförallt tempot i
förändringen. Vi har olika lång startsträcka när det kommer till kritan!

På det hela taget var det dock en nyttig erfarenhet för mig, att se hur reaktionerna är i
verkligheten och försöka tackla dessa. I början var det mycket frustrerande och jag såg tiden
rinna iväg och planeringen ryka all världens väg. Jag insåg dock efter en stund (läs: ca. tre
månader) att jag gick alldeles för snabbt fram! Jag var så mycket längre fram än övriga gänget
på SvTB, pga. min bakgrund och mitt val av examensarbete. Jag blev tvungen att se tiden som
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en ”kompis”, dvs. att med tiden skulle vi alla komma att hamna på någorlunda samma
våglängd vad gäller kvalitetsarbetet, och justera i planeringen. Med lite distans till den första
tiden tror jag att många reaktioner berodde på bristande kommunikation och med det en hel
del missförstånd.

Attitydförändringsprocessen har dock startat under året som gått och rullar sakta framåt.

Den här första tiden ser jag som en del av planeringen av arbetet och i ett införandeprojekt är
planering A och O. Vi definierade, under den tiden, systemkraven och gjorde en beskrivande
modell över verksamheten, med kopplingar till externa intressenter.

5.3. Hur kommer man vidare?

Hur kommer man vidare då? Genom hårt arbete, mycket information och utbildning och
genom att involvera så många som möjligt i förändringsprocessen.

Rent praktiskt så initierade vi processutvecklingsgrupper, där man resonerade igenom nuläge,
behov av förändringar, målsättningar etc. för att definiera och kartlägga företagets processer.
Det finns flera fördelar med att arbeta på detta sätt och de är, bland annat; delaktighet bland
personalen, större acceptans av beslut, det finns stor kunskap hos personalen, ett ”naturligt”
sätt att kommunicera vad som är planerat och vad som är genomfört etc. Tanken med att
kartlägga processerna är att man genom detta skapar; tydliga ansvarsfördelningar, tydliggör
arbetssätt, förbättrar/tydliggör kommunikation och logistik internt och externt. I gruppen
diskuterade man hur nuläget ser ut, input/output till/från processen, processens mål, mätsätt
för att se huruvida processen uppnått målsättningen, eventuella risker med processen och vad
som händer om det går snett, om behov av förändringar behövs etc. Detta arbete
(processkartläggningen) har varit mycket tidskrävande och bitvis riktigt jobbigt.

Processkartläggningarna har dock givit otroligt mycket, främst genom att personalen som
arbetar med respektive process fått sitta ner och resonera igenom processen och reda ut; vad
som görs, varför det görs, av vem det gör etc. Denna interna kommunikation i gruppen har
varit mycket betydelsefull för samtliga inblandade. Många bra förslag har dykt upp under våra
sessioner. Tidigare har alla tyckt och tänkt en hel del om sitt dagliga arbete, men saknat
forumet för att föra fram åsikterna. Nu skapades forumet och åsikter har det definitivt funnits.
Det som kanske saknats tidigare har varit någon som lyssnat…

Processutvecklingsgrupperna har också jobbat med att ta fram de rutiner som behov finns för.
Behovet klarläggs på ett tydligt sätt då man färdigställt processkartorna och ser helheten. På
samma sätt, som vid processkartläggningen, så har arbetet varit tungt! Men givande. Behovet
för respektive rutin utkristalliserades på ett tydligt sätt vid processkartläggningen. Arbetet
med att författa och införa respektive rutin var dock ett mastodontjobb. Det arbetet pågår
fortfarande i och med att rutinerna behöver finjusteras för att passa i den dagliga
verksamheten. Rutinerna kommer dessutom att förändras i samband med den interna
revisionen och ledningens genomgång en gång per halvår, för att fortsatt vara effektiva
hjälpmedel i arbetet.

Vi hade många formella och informella möten där innebörden av ”kvalitet” diskuterades. Vad
är tanken med hela projektet? Vad blir min roll i det nya? Sådana typer av frågor är mycket
viktiga att klara ut på i tidigt skede. De informella mötenas kraft är underskattad. Jag har fått
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ut mycket matnyttig information runt en kopp kaffe i fikarummet, kanske mer än vid de
formella träffar vi haft i konferensrummet. Det finns dock en viktig sak att ha i åtanke med de
informella träffarna. Hur kontrollerar man att alla är med och får komma till tals? Det finns en
fara i att endast köra ”informellt”, att man endast pratar med samma kille eller tjej och missar
gruppens åsikter.

Under arbetet har vi använt en del beskrivna verktyg för att sortera och kategorisera insamlad
data, främst släkskapsdiagram och träddiagram, och det har fungerat mycket bra eftersom det
har tillåtit alla deltagare att komma till tals och ge sin syn på saker och ting.

5.4. Råd inför arbetet.

Först och främst skulle jag vilja säga att metoden varit bra. Upplägget som presenteras i
kapitel 2 innehåller allt som behövs under resans gång. Teori och praktik är dock två helt
olika saker och det är värt att vara lite kritisk mot sig själv och fundera över vad som skulle
kunna göras på ett annat sätt, om man skulle göra samma sak en gång till.

Med facit i hand skulle vi ha satsat ännu mer resurser på information och utbildning i ett tidigt
skede. Många missförstånd och oklarheter angående projektets syfte och mål hade i sådana
fall kunna redas ut direkt. Nu hängde en del av dessa med under i princip hela projektet och
skapade problem.

En annan sak att tänka på till nästa gång är att sätta ett tydligt ”avstamp” när man drar igång
projektet. Genom den typen av markering, från ledningen, görs alla uppmärksamma på att
något är på gång att hända, även projektledaren! I kombination med information och
utbildning tror jag att det skulle ge projektet en bra start.

Vi skulle också ha jobbat hårdare med delaktigheten, dvs. att delegera ut jobbet i processerna
för att öka delaktigheten. Det är dock svårt på ett, till antalet anställda, litet företag. Det märks
direkt i produktionen om någon saknas och orderprocessen innebär pengar in till företaget.
Det gäller att hitta en bra balansgång, så att det blir ”lagom” ofta mellan möten i projektet.

Ytterligare en sak att tänka på, är att det kan vara bra att, i inledningsskedet, använda en
extern resurs för att starta igång arbetet. Den externa resursen (konsulten) kan förmodligen ses
som en större auktoritet inom området och därmed ges större trovärdighet. Som ex-jobbare får
man först vinna förtroendet för att sedan komma vidare. Det var förvisso en nyttig erfarenhet
och gav mig möjligheten att tänka igenom argumentationen för ett kvalitetsledningssystem.

Jag har funderat en hel del över hur jag skulle angripa ett liknande projekt, om jag skulle
ställas inför det i framtiden. Jag skulle följa nedanstående arbetsgång:

1. Företagets platschef/VD tillsätter en allsidigt sammansatt styrgrupp bestående av 3-4
personer och en samordnare som ska ha befogenheter i företaget

2. Klargör målen för kvalitetssystemet. Vilka krav ställer kunderna, och vad har företaget
själv för syften och önskemål?

3. När huvudmålen är klargjorda bör nuläget kartläggas för att inventera vad man redan
har samt identifiera problem och brister. En kartläggning visar ofta att man redan har
lämpliga rutiner och delar av system
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4. Upprätta en grovplan för införande av kvalitetssystemet. I planen skall målen för de
olika funktionernas arbete framgå

5. Utse ansvariga för olika delprojekt för att bygga upp kvalitetssystemet enligt plan
6. Utbildning i kvalitetsteknik/ISO 9001:2000
7. Upprätta detaljplaner för respektive delprojekt
8. Följ upp resultatet gentemot planen. Låt t.ex. kunder som ställer krav på

kvalitetssystem göra en analys
9. Upptäckta brister i systemet ska analyseras och åtgärdas.

Denna arbetsgång tror jag skulle skapa större inblandning från ledningen samtidigt som den
inbjuder till större delaktighet bland personalen.

Styrgruppens funktion innebär generellt följande:

• Hålla sig informerad om arbetet i delprojekten samt lösa gemensamma problem
• Klargöra ansvar och befogenheter
• Se till att personalen får rätt resurser och lämplig utbildning för sina uppgifter
• Motivera och stödja personalen
• Informera alla berörda om syftet med kvalitetsverksamheten
• Regelbundet rapportera resultatet till alla anställda.

Nedan kommer en sammanfattning av de ”goda råd” som jag skulle vilja ge den som ger sig
in i ett liknande projekt:

• Involvera personalen på ett tidigt stadium. Utan personalens inblandning är det mycket
svårt att skapa acceptans

• Satsa resurser på utbildning. Gå inte i kunskapsfällan = Man blir orolig och ängslig
inför ”nya” saker”

• Klargör vilken kompetens som behövs
• Var tydlig i kommunikationen av vision, policy och mål. Mycket lättare att ta till sig

förändringsarbetet om man vet varför man ska göra det…
• Leta reda på de positiva krafter som finns bland medarbetarna och använd dom i

förändringsarbetet. Ovärderlig resurs i förändringsarbetet
• Skapa ”morötter” i arbetet. Varför inte? Motivationsskapande åtgärder är ofta

underskattade i företagen
• Ledningen - Visa vägen genom att föregå med gott exempel! Anställda gör som

ledningen GÖR, inte som dom SÄGER!
• Anpassa systemet efter företaget – INTE efter en standard! (Givetvis ska standarden

följas men det är viktigt att företagets processer framhävs)
• Använd fungerande rutiner och instruktioner. Komplettera dessa och bygg ut systemet
• Lita inte för mycket på konsulten! Jobbet måste göras av personalen.

5.5. Fortsättning

En lämplig fortsättning på examensarbetet är att integrera övriga system, förutom kvalitet
även; miljö, arbetsmiljö och brand, till ett ”verksamhetssystem”. Detta arbete är påbörjat och i
skrivande stund saknas endast ett system för arbetsmiljö. Det ska tas fram under 2005.
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Tänkbara fördelar med detta integrerade verksamhetssystem är följande:

• Bättre helhetssyn på organisationen
• Effektivitetsvinster
• Mindre dokumentation
• Bättre beslutsunderlag
• Tydlighet mot både kunder och personal.

De ledningssystem vi talar om, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och brand (K, A, M & B), är till
stor del likadana, dvs. det finns komponenter i samtliga fyra system som är mycket lämpliga
att samköra för att minska den administrativa belastningen hos ansvarig. Följande delar bör
vara realistiska att integrera, dvs. lägga i en gemensam mapp, se figur 23 nedan:

• Ledning
o Organisation och befattningar
o Ansvar och befogenheter
o Personalutveckling (Introduktion, fortbildning etc.)
o Verksamhetsstyrning (Arbetssättet för att vision, mål, handlingsplaner, budget

etc. ska arbetas fram rationellt och systematiskt)
o Ledningens genomgång

• Ständiga förbättringar
o Avvikelser
o Korrigerande åtgärder
o Förebyggande åtgärder
o Revision (intern/extern)

• Processtyrning
o Processkartor
o Styrrutiner

• Dokument och data
o Dokumentstyrning (specificerande/redovisande)
o Data
o Arkivering

Tveksamma områden:

• Rutiner/instruktioner specifikt mot respektive område. Dessa kan bli mycket
omfattande av förståeliga skäl. Bör hållas isär för respektive K, A, M & B.
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Figur 23. Schematisk illustration över hur man kan samköra fyra separata system, med en
gemensam del.

På detta sätt strukturerar man ordentligt redan i ”utforskarmiljö”, och använder sedan en
webbläsare (som de flesta är vana med i dagsläget) för att navigera i ”mapparna”. Lösningen
är rent tekniskt mycket enkel, men ger stora fördelar i form av tillgänglighet, enkelhet i
uppdatering, lätt att sammanställa rapporter etc. och på det hela taget skapar det ett mer
”levande” system.

En annan lämplig fortsättning på detta examensarbete är att undersöka marknaden avseende
ett IT-stöd (affärssystem) för att ytterligare underlätta det administrativa arbetet och förstärka
konkurrenssituationen.

En förstudie är genomförd under december 2004, där upphandlingsunderlag tagits fram.
Upphandlingsunderlaget innefattar en checklista där ett antal frågor ska besvaras av
respektive företag som tillhandahåller IT-stödet för att säkerställa att Svenska Träbroar AB:s
behov klargörs och säkerställs.

Gemensam

Kvalitet

Miljö

Arb. Miljö

Verksamhets-
system

Brand

Webbläsare



Att upprätta, dokumentera och införa ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000 54
UNIVERSITET

Referenser

Arnerup-Cooper, B; Edvardsson, B. 1998. Tjänstemarknadsföring i teori och praktik.
Studentlitteratur, Lund. ISBN 91-44-00697-7.

Bergman, B; Klefsjö, B. 1995. Kvalitet från behov till användning. Studentlitteratur, Lund.
ISBN 91-44-33412-5.

Bergman, B; Klefsjö, B. 2002. Kvalitet från behov till användning. Studentlitteratur, Lund.
ISBN .

CEN. 2000.

Egnell, P-O. 1994.

Egnell, P-O. 1999.

Eklund, S. 2002. Arbeta i projekt - En introduktion. Studentlitteratur, Lund. ISBN 91-44-
02365-0.

Garvare, R. 2002.

Garvare, R; Klefsjö, B. 2002.

Gellerstedt, M. 2001. Statistiska metoder för kvalitetsutveckling. Studentlitteratur, Lund.
ISBN 91-44-91-44-00428-1.

Holme, I M; Solvang, B K. 1997. Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa
metoder. Studentlitteratur, Lund. ISBN 91-44-00211-4.

Hoyle, D; Thompson, J. 2003. Processinriktat ledningssystem för kvalitet. Elanders
Digitaltryck, Stockholm. ISBN 91-7162-574-7.

Jerabek, R; Lundmark, E. 2003. Effekter av kvalitetsledningsarbete enligt ISO 9000 – en
studie av övergången till ISO 9000:2000. UniTryck, Linköping. Examensarbete. LiTH-IDA-
Ex-03/048.

Kroslid, D. 1999. In search of quality management – rethinking and reinterpreting. UniTryck,
Linköping. Doktorsavhandling No. 27. ISBN 91-7219-507-X.

Lekvall, P; Wahlbin, C. 2001. Information för marknadsföringsbeslut – 4:e upplagan. IHM
Publishing, Göteborg. ISBN 91-86460-85-4.

Magnusson, K; Kroslid, D; Bergman, B. 2000. Six Sigma – The pragmatic approach.
Studentlitteratur, Lund. ISBN 91-44-01637-9.

Merriam, S B. 1994. Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur, Lund. ISBN 91-44-
39071-8.



Att upprätta, dokumentera och införa ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000 55
UNIVERSITET

Nationalencyklopedin. 2000.

Norrbom, C. 1999. Företag gör affärer med företag. Liber ekonomi. ISBN 91-47-04391-1.

Patel, R; Davidson, D. 1994. Forskningsmetodikens grunder. Studentlitteratur, Lund.

Sörqvist, X. 2001.

Trost, J. 1997. Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund. ISBN 91-44-00374-9.

Yin, R K. 2003. Case Study Research: Design and Methods – 3:e upplagan. Sage
Publications, Inc. ISBN 0-7619-2552-X.

http://praxiom.com/. 2004-05-17. Kl. 16:32.



Att upprätta, dokumentera och införa ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000 56
UNIVERSITET

Bilagor
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Bilaga 1

Definiera systemkrav

Upprätta en kravspecifikation som omfattar följande punkter:

• Organisationens policy eller vision och värderingar
• Verksamhetens mål
• Systemets omfattning
• Kriterier eller framgångsfaktorer för utformningen av systemet.
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Bilaga 2

Processbeskrivning

En processbeskrivning bör innehålla följande punkter:

• Processens mål (exempelvis är målet för resurshanteringsprocessen att avgöra behovet
av resurser, att tillhandhålla, effektivt använda, underhålla och utveckla de resurser
som erfordras för att organisationen ska uppnå sina mål)

• De indikatorer eller mätvärden som används för att bestämma i vilken utsträckning
målen nås, och vilka mätmetoder som kommer ifråga

• Processägaren och/eller processledaren
• Insatser till processen, dvs. det material och den information som processen ska

behandla
• Utfall från processen, dvs. de varor, tjänster och den information som processen

åstadkommer
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Bilaga 3

Processutformning

1. Bestäm avsikt och övergripande mål för processen.
2. Ange de mått eller mätetal som visar att processen fungerar korrekt.
3. Ange mätmetoder.
4. Fastställ väsentliga steg i processen.
5. Rita processkartor för dessa väsentliga steg.
6. För varje steg:

• Definiera insatser
• Definiera krav på resurser
• Ange de arbetsuppgifter som ingår i steget
• Definiera informationsbehovet
• Definiera utfall och begränsningar och koppla till punkt 2 ovan

7. Genomför analys:
• Fastställ kraven på insatser
• Bestäm planeringsaktiviteter
• Fastställ vilka aktiviteter som krävs för införande
• Fastställ aktiviteter för kontroll/övervakning/mätning
• Fastställ sätt för avhjälpande åtgärder
• Fastställ sätt för korrigerande åtgärder

8. Utför analys av samband med funktioner och förenkla om det behövs
9. Genomför analys av samband med andra processer och förenkla där det är lämpligt.

Analysen är väsentlig för att säkra tillgång och underhåll av nödvändig information.
10. Fastställ vilken kompetens och färdighet som erfordras för att avsett utfall ska erhållas

i varje steg.
11. Fastställ vilka andra resurser som behövs.
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Bilaga 4

Processarbetsblad

Processnamn och nummer Processägare

Beskrivning av processen

Triggers – Vad startar processen?
Starthändelse:
Sluthändelse:
Övriga händelser:
Input – Vad och vart det kommer ifrån?

Output – Vad och vem som är kund?

Processens delar Delprocessernas ägare

Processens mål/syfte Risker med processen

Nyckelpunkter Mätsätt (för att nå mål)
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Handledning till processarbetsblad:

• Mål/syfte: ”Vad försöker processen åstadkomma och hur knyts detta samman till
företagets strategi?”

• Risk: ”Vad skulle kunna förhindra att processens syfte uppnås?”
• Nyckelpunkter: ”Vilka kontroller används för att försäkra sig om att risker i

processen eliminerats eller minimerats?”
• Mätsätt: ”Hur ska processägaren mäta om processen lyckats eller inte?”
• Ägare: Använd roller.
• Beskrivning: Övergripande beskrivning av innehållet i processen.
• Triggers: ”Vad startar processen?”. Kolla så att processer inte överlappar varandra.
• Input & output: Vilka ingredienser behövs för att baka sockerkakan? Är det en

sockerkaka eller vetebullar som ska ut ur processen?
• Delprocesser och delprocessägare: Dela upp processerna i lämpliga

delprocesser och utse ägare för dessa delprocesser.
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Bilaga 5

Användning av de 8 principerna för att undersöka en process

• Var är kundfokus i denna process?
• Var i processen ser man ledarskap, riktlinjer, mätbara mål, och den miljö som

motiverar medarbetarna att uppnå dessa mål?
• Vari processen ser man medarbetarnas engagemang i att utforma processen, i

beslutsfattande, i övervakning och mätning av prestanda samt i förbättring av
prestanda?

• Var i processen har processinriktningen tillämpats för att målen ska uppnås?
• Var i processinriktningen har systemangreppssättet använts för ledning av

sammanlänkade processer, för optimering av prestanda och för eliminering av
flaskhalsar?

• Var i processen samlas fakta som förs vidare till beslutsfattare?
• Var i processen ser man ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer?
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Bilaga 6

Funktionsmatris
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Högsta ledningen
Marknadsföring
Försäljning
Konstruktion
Inköp
Produktionsplanering
Produktion
Kontroll
Lager
Leverans
Kvalitetssäkring
Underhåll
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Bilaga 7

Granskningskriterier

Väsentliga frågor att besvara:

• Har de viktigaste processerna för att nå verksamhetsmålen identifierats?
• Visar dessa kärnprocesser på ett riktigt sätt hur produkter och information styrs på sin

väg genom verksamhetens olika avsnitt?
• Står processdefinitioner och utfall i överensstämmelse med verksamhetens mål?
• Har man tagit hänsyn till externa och interna gränssnitt?
• Visar modellerna att styrningen stämmer överens med tillämpade standarder?
• Är modellerna förenliga och sammanhängande?
• Har processer/förfaranden införts för att bestämma:

o Intressenters förväntningar?
o Intressenternas tillfredställelse?
o Systemets verkan?

• Har processer/förfaranden för att leda och styra:
o Relationer till leverantörer?
o Information om verksamheten?
o Rekrytering, val och utveckling av medarbetare, inklusive definiering och

bedömning av kompetens?
o Fysiska resurser, innefattande ekonomiska medel, anläggningar, maskiner och

försörjningssystem?
o Fysisk och praktisk verksamhetsmiljö?
o Förbättringsprogram?

• Skulle processerna, om de infördes som beskrivits, göra det möjligt för oss att uppnå
våra verksamhetsmål?

• Vet var och en i organisationen till vilken process han eller hon bidrar?
• Har mått på prestanda fastställts för varje process?
• Finns det mål för varje prestandamått?
• Mäts och jämförs prestanda mot de definierade målen?
• Stämmer ändringarna i befintlig praxis överens med övergripande krav och långsiktiga

mål?
• Har egenskaperna hos varje process fastställts?
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Bilaga 8

Enkät om arbetsuppgifter

Namn:

Jobb (titel):

Tid på nuvarande jobb:

Generella arbetsuppgifter:

(Informera mig om de arbetsuppgifter du gör. Använd fler formulär vid behov.)
Uppgift Arbetet kommer

från? (Närmast
föregående
process?)

Vad exakt gör
du? (Vilken
process jobbar
du med?)

Hur lång tid tar
den processen?
(Uppskatta)

Vart tar ditt jobb
vägen efter det
att du är klar?
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Bilaga 9

Analys av uppgift/aktivitet

För att vara säker på att en beskriven uppgift/aktivitet i processen fyller någon nödvändig
funktion så kan man ställa följande frågor vid en genomgång av en uppgift/aktivitet:

• Har man klart förstått avsikten med uppgiften?
• Ger uppgiften ett resultat som medverkar till att processens mål uppnås?
• Har vi något mått på hur väl uppgiften fungerar?
• Har vi någon bra metod att mäta hur väl uppgiften fungerar?
• Har vi mätresultat som visar att uppgiften fungerar som det är avsett?
• Kommer resultatet fram på ett lämpligt ställe i processen?
• Är detta den enda uppgift som åstadkommer det här resultatet?

Insatser

• Vilka är insatserna?
• Varför används de?
• Var kommer dom ifrån?
• Vem förser med insatser?
• Hur kommer dom?
• När kommer dom?

• Hur mäts insatserna?
• Vad händer om dom är felaktiga?
• Vilken spårbarhet behövs?
• Hur ofta kommer dom?
• Hur förvaras dom före användning?
• Vad händer om dom är försenade?

Resurser

• Vilka resurser krävs?
• Varför behövs dom?
• Var kommer dom ifrån?
• Vem förser med resurser?
• Hur tillhandahålls dom?
• När tillhandahålls dom?

• Vilken kompetens och färdighet krävs
för att nå önskat resultat?

• Vilken information behövs?
• Hur ofta behövs resurser?
• Hur mäts resurserna?
• Vad händer om dom är felaktiga?

Uppgifter/aktiviteter

• Vad utförs?
• Varför utförs det?
• Var utförs det?
• Vem utför det?
• Hur utförs det?
• När utförs det?

• Vilket är föregående steg?
• Vilket godkännande behövs innan

start?
• Vilka försiktighetsåtgärder behövs?
• Hur mäts resultatet?
• Vad händer om ett fel uppträder?
• Vad händer om uppgiften inte utförs?

Begränsningar

• Vilka är begränsningarna?
• Varför behövs begränsningar?
• Var tillämpas begränsningarna i

processen?
• Vem avgör begränsningarna?

• Vilken effekt har begränsningarna på
prestanda?

• Vem kontrollerar att begränsningarna
vidmakthålls?

• Vad händer om dom inte bibehålls?
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• Hur ser man att dom tillämpas?
• När är dom tillämpliga?

• Hur ofta kontrolleras dom?
• Vilken risk löper man om

begränsningarna tas bort?
• Hur skulle man upptäcka att dom togs

bort?
Utfall

• Vilka är utfallen?
• Varför behövs dom?
• Vart går dom?
• Vem tar emot dom?
• Hur lämnas dom?
• När lämnas dom?

• Hur mäts dom?
• Vad händer om dom är felaktiga?
• Vilken spårbarhet behövs?
• Vad händer om dom är försenade?
• Hur behandlas avfall?
• Vad händer härnäst?
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Bilaga 10

Exempel på en processkarta, i detta fall en beskrivning på hur ett besök på en vårdcentral går
till sett med patientens ögon.

”Kommer
inte”

Utskriven

Bedömning

Avslag

”Trigger”
start

Ja/nej

Nej

Kallad
Ja

Patient till
vårdenhet

(mottagning)

”Slut”

DiagnosBehandling,
Ex. operation.

Remiss

Läkare på VC. Läkare på
enheten ifråga.

Administrativ
personal.

Receptionist.Läkare.Läkare.

Läkare.

Läkare på
enheten ifråga.
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Bilaga 11

Självanalys

Kriterier Betyg
Kundfokus

1-3 Det görs inget aktivt för att ta reda på kundens behov.
4-6 Vi har ett förfarande men det ingår inte i vårt kvalitetsledningssystem.
7-9 Vårt förfarande är helt integrerat i vårt kvalitetsledningssystem.
Ledarskap

1-3 Det finns inte något klart definierat och kommunicerat budskap ifråga om
organisationens affärsidé, värderingar och mål.
4-6 Vi vet i vilken riktning vi ska gå, men alla drar inte åt samma håll.
7-9 Var och en förstår organisationens affärsidé och mål och alla ger konsekvent
sitt stöd för att målen ska uppnås.
Medarbetarnas engagemang

1-3 Personalen är en resurs bland alla andra som används för att nå våra resultat.
4-6 Vi engagerar var och en i de aktiviteter som berör dem.
7-9 Vi engagerar och värderar våra medarbetare och åstadkommer våra resultat
genom samarbete.
Processinriktning

1-3 Systemet består av ett antal rutiner för slumpmässigt valda arbeten utan att
egentligen samband med affärsmålen.
4-6 För olika avdelningar har vi rutiner som tjänar avdelningarnas syften.
7-9 Vi har upprättat våra processer för att uppfylla definierade mål, och vi mäter,
granskar och förbättrar ständigt processerna.
Systemangreppssätt för ledning

1-3 Systemet för att åstadkomma kvalitet är uppbyggt kring de 20 elementen i
ISO 9001:1994.
4-6 Vi har formaliserat våra driftprocesser så att de åstadkommer en produkt som
uppfyller ställda krav.
7-9 Vi har integrerat alla våra processer till ett sammanhängande system som
leder till att organisationens mål uppnås.
Ständig förbättring

1-3 Ständig förbättring uppfattas som att korrigera misstag.
4-6 Vi uppfattar ständig förbättring som att hantera och lösa problem.
7-9 Vi uppfattar ständig förbättring som att aktivt söka efter möjligheter att
förbättra verksamheten och genomföra dem.
Faktabaserade beslut

1-3 Data som kvalitetsledningssystemet ger används inte till att fatta beslut.
4-6 Vi använder i huvudsak data från revisioner, kundreklamationer och
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avvikelser som underlag att fatta beslut.
7-9 Vi baserar våra beslut på data som rör processernas prestanda. Dessa data
genereras i vårt ledningssystem.
Ömsesidiga fördelaktiga relationer till leverantörer

1-3 Leverantörer betraktas som motparter och håll på armlängds avstånd.
4-6 Vi samarbetar med våra leverantörer för att förbättra våra totala prestanda.
7-9 Vi involverar våra väsentliga leverantörer i vår strategi för framtiden.
Totalt:

Tolkning av betyg

Ett betyg mellan 8 och 24 indikerar att organisationen kan uppfylla krav i den ”gamla”
standarden från 1994, men inte kraven i den ”nya” standarden från 2000.

Ett betyg mellan 25 och 48 är ett tecken på att organisationen har potential för att uppfylla
kraven i ISO 9001:2000, men att det fortfarande är en bit kvar innan man uppfyller kraven.

Ett betyg mellan 49 och 72 tyder på att organisationen uppfyller kraven i ISO 9001:2000.
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Exempel på hur en rutin i kvalitetsledningssystemet ser ut. Sidhuvudet och sidfoten är
likadana, dock med olika information, för dokumentstyrningens skull. Strukturen på rutinerna
ser likadana ut med; rubrik, syfte, rutin och tillvägagångssätt.

K-1.1 Offerering

Syfte

Svenska Träbroar AB ska planera, och utveckla, de processer som erfordras för
produktframtagning.

Marknadsfunktionen har en väsentlig funktion i att uttolka kundernas krav. I detta
sammanhang är de mest centrala av marknadsfunktionens uppgifter att:

• Fastställa kundernas uttalade och underförstådda behov
• Sammanställa kundernas behov och krav till en kravspecifikation
• Informera övriga funktioner om kundkraven och upprätthålla en dialog om

genomförandet av dem
• Återinföra information om produkternas kvalitet i användning och kundernas

uppfattning, problem och förbättringsidéer
• Tillföra produkten tjänster av olika slag, typ service, distribution, tekniskt stöd etc
• Påverka kundernas förväntningar genom marknadsföring.

Rutin

Under offereringsfasen ska följande fastställas:

• De krav som specificeras av kunden, inklusive krav avseende leverans och aktiviteter
efter leverans

• Krav som inte angetts av kunden men som är nödvändiga ur hänsyn till avsedd
användning

• Författningskrav som rör produkten
• De ytterligare krav som fastställs av SvTB.

Försäljningen ansvarar för att fastställa ovanstående. Till sin hjälp har försäljningen Bilaga K-
1.1 Checklista offerering.

Checklistan fungerar senare som ett underlag för projekteringen vid konstruktionen.
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Tillvägagångssätt
När en förfrågan kommer från kund går den till objektsansvarig som går igenom förfrågan
och kontrollerar att vi kan uppfylla denna. Vid behov skall andra berörda funktioner som
inköp och konstruktion kontaktas för en allsidig bedömning av uppfyllandet av krav.

Objektsansvarig sammanställer kundens krav och upprättar en offert där specifikation för
produkten framgår och skickar offerten till kund/beställare. Offerten ges ett unikt nummer så
att den går att spåra till vem som den skickats ut, t.ex. 5810/D. De första fyra siffrorna är ett
löpnummer där ny offert ges nästa lediga nummer (kolla i mappen G:\6. Försäljning\6.4
Offert). Slutbokstaven anger vilken/-et brotyp/uppdrag det är frågan om enligt följande:

• A 2-filig vägbro
• B Enkelfilig vägbro
• C Grusbro/skogsbro
• D Gång- & cykelbro
• K Konsultuppdrag
• R Reparation.

Övriga överenskommelser eller krav från kunden skall dokumenteras, dateras, signeras och
sparas i objektspärmen.

Vid beställning skickar vi en beställningsbekräftelse i 2 exemplar till kunden. När den är
undertecknad av båda parter bildar den avtal. Beställaren kan också skicka en beställning i 2
exemplar till oss. När denna undertecknas av båda parter bildar den avtal.
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Allmän del

Inledning

Med kontrollplan för tilläggskontroll avses en kontrollplan som anger vilken tilläggskontroll
som ska utföras och vilken omfattning denna ska ha. (Bro 2004, 10.57)

Kontrollplan för tilläggskontroll ingår som en del i konstruktionsredovisningen. (Bro 2004,
14.1)

Denna kontrollplan följer råden i BKR 1999, 5:62 och kraven i Bro 2004, 57.72.

Arbetsledare ansvarar för att tilläggskontroll utförs.

Omfattning av tilläggskontrollen

• Enligt Bro 2004, 57.72:

• Enligt BKR 1999, 5:62:

Dokumentation

Blanketterna fylls i allteftersom kontrollarbetet utförs.

Efter slutfört kontrollarbete tillställs beställaren ifylld kontrollplan för tilläggskontroll,
journaler, intyg och eventuell/-a avvikelserapport/-er.

Dokumentationen finns under byggtiden tillgänglig för beställarens representant.

Rapportering av eventuella avvikelser

Eventuella felaktigheter redovisas i en avvikelserapport och vid eventuell avvikelse utförs ny
kontroll efter åtgärd.

Speciella förutsättningar

Nej.
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Teknisk del

Kontroller

Grundkontrollen omfattar kontroll av material, förbindningar, produkter och arbetsutförande.
(BKR 99, 5:61)

Tilläggskontrollen omfattar kontroll av träskydd. (Bro 2004, 57.72)

Grundkontroll

Norm Kontrollpunkt Ringa
in

Anm.

1. Är grundkontroll genomförd? Ja/nej

Tillverknings- & montageprocessen

Norm Kontrollpunkt Ringa
in

Anm.

1. Är fuktkvoten i ingående trämaterial kontrollerat? Ja/nej Bilaga 1
57.622 2. Är brobaneplattans ändar tätade med plattans

tätskickt eller med gummiduk?
Ja/nej

57.623 3. Finns vattentätt mellanlägg vid diagonalerna i
fackverk?

Ja/nej

57.624 4. Är intäckningen utformad så att luftspalt (minst 20
mm) finns på brobaneplattans sidor?

Ja/nej

57.624 5. Avslutas intäckningen med droppkant på
brobaneplattans sidor?

Ja/nej

57.625 6. Är följande delar i huvudkonstruktionen skyddade
med intäckning?

• Ytor som lutar < 30 grader från horisontalplanet?
(Ej underytor).

Ja/nej TKL6 40 år

• Öppna fogar som inte skyddas av tak eller platta? Ja/nej TKL 40 år
• Brobaneplattans sidor och spännstagsförankringar? Ja/nej TKL 40 år
• Ändträ? Ja/nej TKL 40 år

57.626 7. Är huvudkonstruktionens delar skyddade genom
fullständig intäckning av samtliga ytor? (Gäller ej
brobaneplattans underytor).

Ja/nej TKL 80 år

57.642 8. Är limträ och K-virke som utsätts för solljus och
nederbörd målade 1 + 2 gånger? (SS-EN 927-1).

Ja/nej Bilaga 2

57.644 9. Är synliga ytor som inte målas 1 + 2 gånger enligt
ovan målade 1 + 1 gång? (SS –EN 927-1).

Ja/nej Bilaga 3

6 TKL = Teknisk livslängd.
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Sammanfattning
Detta examensarbete har utförts på Svenska Träbroar AB beläget i Kroksjön utanför
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