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Förord 

Den här rapporten är ett resultat av examensarbetet omfattande 20 poäng vid Institutionen för 
datavetenskap vid Linköping universitet respektive Institutionen för systemteknik vid Luleås 
universitet. Arbetet utfördes på uppdrag av Electrolux Home Products i Mariestad och är för 
oss som utförde arbetet det avslutande moment inom civilingenjörsprogrammet i Datateknik 
vid respektive universitet. 
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Sammanfattning  

Ett företags kvalitetsutvecklingsarbete är inget tidsbegränsat projekt, utan snarare en resa utan 
slut och med mål som förändras över tiden. Detta för att på bästa möjliga vis men samtidigt 
till minsta kostnad tillfredsställa såväl kunden som medarbetarna. Vägen till de uppsatta 
målen kännetecknas av systematiskt arbete på alla nivåer i ett företags organisation. 
 
På Electrolux Home Products i Mariestad tolkas verksamheten redan idag som ett nätverk av 
processer och företaget strävar ständigt efter att förbättra dem. Detta eftersom insikten finns 
att de flesta processerna har stora förbättringspotentialer. Förbättringar görs bland annat i 
syfte att ge sina kunder produkter av så hög kvalitet som möjligt med så liten resursåtgång 
och produktionskostnad som möjligt för företaget. 
 
Inom verksamhetens processer förekommer variationer. Uppföljningsarbetet görs bland annat 
för att urskilja variationsorsakerna och kunna gå in med lämpliga förbättringsåtgärder. Den 
typ av variation som i det här examensarbetet stod i fokus var kassationer inom företagets 
produktionsenhet.  
 
Redan idag förs statistiken över kassationer för att kunna planera och vidta åtgärder som 
skulle leda till minskat antal kassationer och därmed minskade kassationskostnader inom 
produktionen. Dock görs uppföljningen till stor del med hjälp av pappersformulär och 
resulterar därför i bland annat bristfällig information och mindre bra uppföljnings- och 
återkopplingsarbete.  
 
Förändringar ansågs önskvärda och därmed påbörjades arbetet med att undersöka vilka 
förbättringar skulle kunna göra dvs. vilka verktyg eller system skulle kunna underlätta 
kassationsrapporteringen. Krav på ett rapporteringssystem inom produktionen samlades in 
och därefter byggdes och utvärderades en systemprototyp. Prototypen visade hur 
kassationsrapporteringen skulle kunna skötas i framtiden, arbetet effektiviseras, återkoppling 
snabbas upp och förbättras. Inte minst skulle tillgång till relevant information kunna öka och 
informationen skulle kunna presenteras på ett tydligare och överskådligare sätt. 
 
För att underlätta utvecklingsarbetet med ett rapporteringssystem behövs underlag, som då 
bland annat skall utgöras av en kravspecifikation för det kommande systemet. I den här 
rapporten redovisas inte bara aktiviteter under projektets gång utan även en kravspecifikation 
som visar vilka krav ställs på ett rapporteringssystem av det önskade slaget och hur det 
kommande systemet skulle kunna utformas. 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

Abstract  

Quality development at a company is no time-limited project but rather a journey without end, 
a journey with goals that changes over time. The ambition is to get both costumers and co-
workers as satisfied as possible but also at the same time minimize costs of this effort. That is 
why the objective of quality development often is to systematically work at every level within 
a company’s organisation. 
 
The activities at Electrolux Home Products in Mariestad are considered as a network of 
several processes where the company strives to improve them each and one if needed. Quality 
managers are aware that there is a great improvement potential within most of the company 
processes. The purpose of improvements is to offer highest possible product quality to the 
lowest possible production costs. 
 
Different kinds of variation occur within all process activities. To track variations and to take 
some appropriate measures for process improvement it is necessary to do some follow-up 
work. Variations that this master thesis and report focuses on are cassations within production 
unity at Electrolux Home Products in Mariestad. 
 
Statistical analyses for cassations are at present already done with purpose to reduce number 
of cassations within production unity. Follow-up information collects mostly by using paper 
forms. Unfortunately, this way of follow-up results in insufficient quantity and quality of 
information, but also in poor feedback. That is the reason why changes were desirable. 
Research work considering improvement possibilities of present cassation procedures started.  
 
Requirements for a reporting system within production unity were collected, prioritised and 
described in a requirement document. Next step that followed was prototype development. 
The requirement specification represented a good basis during the development work. This 
report contains description of activities taken during the project but also requirement 
specification.
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1 Inledning 

Det här kapitlet innehåller beskrivningar av uppdragets bakgrund, syfte, problemformulering, 
avgränsningar och målgrupp. I slutet av kapitlet finns en lista med förklaringar på de termer 
som används inom Electrolux Home Products fabriken i Mariestad och som för utomstående 
kan vara obekanta. Inledningskapitlet avslutas med läsanvisningar för rapportens alla 
kapitel. 

1.1 Bakgrund 

Kvalitetsnivå på produkter som kommer ut ur Electrolux kyl- och frysfabriken i Mariestad har 
ökat under åren och satsningar på ytterligare kvalitetsförbättringar görs ständigt. Detta i 
enlighet med KLEP (Kvalitet-Leverans-Ekonomi-Produktion) vilket är benämning för den 
företagsanpassade varianten av managementtekniken TQM (Total Quality Management). En 
del av den aktuella kvalitetssatsningen är förbättring av kassationshanteringen och –
uppföljningen inom produktionen. 
 
I dagsläget vet man var i produktionskedjan kassationer uppstår och hur stora kostnader de 
orsakar. Kassationsredovisning sker först i pappersform på så kallade kassationslistor. Fel vid 
nedskrivningen förekommer och den redovisade informationen är ofta bristfällig med 
avseende på tydlighet och översiktlighet. Efter insamlingen av kassationslistor, sammanställs 
kassationsdata och matas in i datasystemen, vilket oftast sker en gång per vecka. En del av 
den kassationsrelaterade informationen är sedan tillgänglig för ledningen via företagets 
intranät, MA-gate.  
 
Den låga rapporteringsfrekvensen gör att återkoppling för vissa problem från exempelvis 
produktionsansvariga försenas eller sker mer sällan än vad man skulle vilja att det är fallet. 
Förbättringar krävs och därmed satsas numera på att effektivisera kassationsrapporteringen, 
underlätta uppföljningsarbetet samt förbättra informationsflödet, återkopplingen, och 
informationspresentationen.  
 
Det som ledningen inte är nöjd med i dagens rapporteringssystem och -rutiner är 
redovisningsformen, mängden och -frekvensen av kassationsrelaterad information. 
Överflödiga arbetsmoment som förekommer i dagsläget i form av extra beräkningar både på 
produktions- och ledningsnivå beror just på befintliga rapporteringsrutiner och icke-
automatiserad kassationsrapportering. Ledningen skulle vilja ha möjlighet att reagera tidigare 
än vad man gör idag då risken för för höga kassationskostnader uppstår. Tyvärr tillfredsställer 
informationen på intranätet inte fabriksledningens behov med avseende på: 
 

• Tydlighet och översiktlighet 
Informationen angående kassationer visas för en vald tidsperiod i list- och 
stapeldiagramform, men är tyvärr svåröverskådlig och informationsfattig. Kostnader 
som visas i en lista omfattar endast ett av flertal kostnadsställen inom produktionen. 
Vill man till exempel jämföra kostnader för två eller fler kostnadsställen är man 
tvungen att skapa själv stapeldiagram i Excel utifrån informationen på intranätet. 
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Någon jämförelse mot måltal förekommer inte heller i diagrammen. Även 
informationen man får ifrån ekonomiavdelningen är i pappersform. 

 
• Snabbhet samt bättre kommunikation och återkoppling 

Att kassationsredovisning sker en gång per vecka anses från ledningshållet vara för 
lågfrekvent. Informationsuppdatering önskas förekomma oftare än idag. När det 
gäller kassationer är även kommunikationen mellan olika resultatområden inom 
produktionen relativt dålig. I ett nytt system som vore mer utvecklat efter de anställdas 
krav och önskemål skulle kommunikationen mellan områdena och återkopplingen vid 
kassationer kunna fungera bättre ty båda faktorer har viss påverkan på 
kassationsmängden. 

 
Kassationshantering är detsamma som skrothantering, men första begreppet används aktivt 
inom företaget och därför kommer detta begrepp att användas även i denna rapport. 

1.2 Syfte 

Syfte med examensarbetet är att: 
• Hitta ett bättre sätt att hantera och rapportera kassationer. Utreda vilka krav som ställs 

på ett kassationsrapporteringssystem och sammanställa dessa krav i en 
kravspecifikation. 

• Skapa en enkel Hi-Fi (high-fidelity-) prototyp som visar hur det nya systemet kan 
tänkas se ut och fungera. 

• Utvärdera prototypen och dess möjlighet att byggas ut och tillämpas som 
rapporteringssystem inom hela produktionen och inte bara på områdena i fokus. 

1.3 Problemformulering 

Mål med examensarbetet har uppnåtts då nedanstående punkter har behandlats. 
 

1. Vilka krav ställs på det nya rapporteringssystemet? Vilka funktioner behövs och skall 
finnas med i systemet? Ta fram en kravspecifikation. 

2. Hur kan det nya systemet se ut och fungera i verksamheten? Skapa en enkel Hi-Fi 
prototyp som visar hur kassationsrelevant information presenteras på lednings- och 
produktionsnivå. 

3. Utvärdera prototypen med ett antal testfall för att se om den går att bygga ut och även 
tillämpa inom andra resultatområden. 

1.4 Metod 

Huvudmoment i examensarbetet är kravinsamling, sammanställning av ett kravdokument, 
prototyputveckling och prototyputvärdering. För att utföra varje utav momenten finns en eller 
flera tillvägagångssätt och metoder att tillgå. En detaljerad beskrivning av metoder som 
ansågs vara mest användbara och vars delmängd sedan även tillämpats under arbetets gång 
finns i kapitel 4 Teoretisk referensram för metod på sidan 20. 
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1.5 Avgränsningar 

Arbetet utförs och handleds på Electrolux Home Products i Mariestad under en 20 veckor 
lång period. 
 
Produktionsenheten på Electrolux Home Products fabriken i Mariestad består av fyra 
resultatområden, men i detta examensarbete kommer fokus att ligga endast på Produktion 
Dörr och Extrudering som är en del av Produktion Hölje. Detta för att först undersöka hur ett 
nytt rapporteringssystem kan utformas i mindre skala.  
 
Tekniska lösningar som berör till exempel hårdvarulösningar eller programvara för ett nytt 
rapporteringssystem kommer inte att behandlas i detta examensarbete. Däremot kan, om tiden 
tillåter detta, nya förslag ges på verktyg som tillsammans med ett nytt system kan underlätta 
kassationshanteringen. 

1.6 Målgrupp 

Målgruppen för detta examensarbete utgörs av ledningsgruppen på Electrolux Home Products 
i Mariestad, systemutvecklingsgruppen för det nya rapporteringssystemet på företagets IT-
avdelning, liksom alla andra på fabriken som arbetar med kassationsrapportering och -
uppföljning. 
 
Examensarbetet vänder sig även mot studenter och andra med intresse för ämnet. 

1.7 Resultatpresentation 

Eftersom arbetet utförs av två studenter från olika utbildningssäten, Linköpings tekniska 
högskola och Luleås tekniska universitet, kommer resultat att redovisas enligt en relativt 
neutral blandning av anvisningar för examensarbeten som finns på respektive institutioner vid 
både Linköpings tekniska högskola och Luleås tekniska universitet. 

1.8 Mottagandet av examensarbetet på företaget 

Arbetet presenterades på Electrolux Home Products i Mariestad den 31 augusti 2004. 
Medarbetarna från både ledningsgruppen, IT-avdelningen, ekonomiavdelningen, 
produktionsledningen och produktionen deltog. Mottagandet var varmt och diskussionen 
uppstod om det bland annat vore möjligt att implementera vissa eller en del av funktioner från 
prototypen som presenterades vid tillfället. Man beslutade om att kravspecifikationen skulle 
granskas av IT-avdelningen under november 2004. Därefter skulle beslut fattas om vilka av 
funktionerna skulle implementeras. 
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1.9 Begreppsförklaringar 

Följande begrepp och förkortningar används i rapporten. 
 
BEGREPP FÖRKLARING 
  
EHP Mariestad Förkortningen EHP står för Electrolux Home Products fabriken i 

Mariestad. 
 

Extrudering Extrudering är en avdelning inom produktionsområdet PH 
(Produktion Hölje). Extrudering ansvarar för framtagning av 
plastark till ett kyl- eller frysskåpsdörr och hölje. Mer om 
verksamheten inom avdelningen Extrudering finns i avsnitt 
5.3.1.1 Extrudering på sidan 34. 
 

IEEE IEEE är förkortning för Institute of Electrical and Electronics 
Engineers. Det är ett organ som utformar processstandarder 
inom flera olika ämnesområden, där riktlinjer för hur en 
kravspecifikation skall skrivas är ett delområde. 
Kravspecifikationen är utformat mestadels efter riktlinjer som 
beskrivs i IEEE Standard 830-1998 Recommended Practice for 
Software Requirements Specifications. 
 

Kassation/ 
kassationshändelse/ 
att kassera 

När kassering sker inom produktionen innebär det att en eller 
flera detaljer som inte längre är brukbara eller vars kvalitet inte 
uppfyller den önskvärda kvalitetsnivån skrotas. 
 

Kassationslista En kassationslista är en pappersformulär som i dagsläget 
används inom produktionen för rapportering av kasserade 
artiklar. Formulären liksom rutiner för hantering av desamma är 
utformade på olika sätt vid de olika kostnadsställena och 
resultatområdena inom produktionen. 
 

Kostnadsställe Varje resultatområde inom verksamheten är indelat i ett antal 
kostnadsställe, som i sin tur utgörs av bland annat ett antal 
anställda. Varje kostnadsställe har sitt eget kassationsbudget och 
kassationskonto. 
 

MA-gate Detta är benämning för intranätet på EHP:s fabrik i Mariestad. 

MA-gate-användare Alla användare med tillgång till MA-gate, med ansvaret för 
kassationsuppföljning inom ett kostnadsställe, RO eller hela 
företaget kallas MA-gate-användare. 
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PD PD står för Produktion Dörr och är det produktionsområde som 
producerar dörrar till kyl- och/eller frysskåp. Mer om 
verksamheten inom avdelningen finns i avsnitt 5.3.1.2 
Produktion Dörr PD på sidan 35. 
 

PH PH står för Produktion Hölje och är det produktionsområde som 
producerar hölje till kyl- och/eller frysskåp. 
 

PK PK står för Produktion Kontroll och är det produktionsområde 
som sätter ihop kontrollenheter till kyl- och/eller frysskåp. 
 

Plastark/ 
ark 

Detta är benämning för fyrkantiga plastskivor av olika tjocklek 
som formas till plastkupor i en av formningsmaskiner. 
 

Plastkupa/ 
kupa 

Genom uppvärmning och vakuumformning i en 
formningsmaskin omvandlas en plastark till en plastkupa. Efter 
monteringen sitter en plastkupa på dörrens eller höljets insida av 
ett kyl-/frysskåp. 
 

PM PM står för Produktion Montering och är det produktionsområde 
som bland annat sätter ihop dörr, hölje, kontrollenhet och 
kompressor till en färdig slutprodukt dvs. kyl- och/eller frysskåp. 
Efter monteringen och slutliga kvalitetskontrollen är kyl- 
och/eller frysskåpet redo för att komma ut på marknaden. 
 

Resultatområde/ 
RO 

Produktionsenheten på EHP Mariestad delas in i fyra så kallade 
resultatområde, som är PD, PH, PM och PK. Varje 
resultatområde ansvarar för produktion och/eller montering av 
någon beståndsdel i slutprodukten. 
 

Terminal Med terminaler menas PC-datorer som skall vara utplacerade 
inom produktionsenheten på EHP Mariestad och skall användas 
som rapporteringssystem för kassationer. 
 

Terminalanvändare Alla användare med ansvar och behörighet att rapportera in 
kassationer via rapporteringssystemet. 
 

Varmformning/ 
vakuumformning 

Processen som omvandlar plastarken till plastkupa. 
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1.10 Läsanvisningar 

Kapitel 1 Inledning är den inledande delen av rapporten där bland annat 
examensarbetets bakgrund, syfte, problemformulering, 
avgränsning och målgrupp beskrivs. 
 

Kapitel 2 Företagspresentation beskriver bland annat Electrolux historia 
och fabriken i Mariestad. 
 

Kapitel 3 Teoretisk referensram är ett kapitel där teorier nödvändiga för 
att förstå problemet och få fram information som krävts för att 
genomföra uppdraget presenteras. 
 

Kapitel 4 Teoretisk referensram för metod innehåller en beskrivning av 
metoder som finns att tillgå under faser som förstudie, 
kravinsamling och sammanställning av kravspecifikationen, 
samt prototyputveckling och -utvärdering. 
 

Kapitel 5  Empiriskt resultat är det kapitel där resultat av arbetet 
redovisas. Med andra ord beskrivs det i kapitlet hur 
kassationshanteringen sker idag, vad som är positivt och 
negativt med dagens hanteringssätt samt vilka metoder som 
använts under examensarbetet för att få fram den information 
som behövdes för att samla in krav, sammanställa en 
kravspecifikation och slutligen framställa och utvärdera en 
prototyp. 
 

Kapitel 6 Diskussion innehåller reflektioner kring 
kassationsrapporteringen och kraven på det kommande 
rapporteringssystemet. Dessutom ges några förslag angående 
det fortsatta utvecklings- och förbättringsarbetet. 
 

Kapitel 7  
 

Källförteckning är det kapitlet där källor som delar av 
examensarbetet grundats på redovisas. 
 

Kapitel 8 Index är dokumentets index. 
 

Appendix A   
 

Här bifogas kravspecifikation. 
 

Appendix B   
 

Här bifogas enkätfrågor och -svar. 
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2 Företagspresentation 

I kapitlet beskrivs kortfattat Electrolux historia, Electrolux idag och Electrolux fabriken med 
dess verksamhet i Mariestad. 

2.1 Electrolux historia 

Allting startade i början av 1900-talet när Axel Leonard Wenner-Gren för första gången såg 
en dammsugare Santo i Wien och bestämde sig för att lära sig mer om den. Han tog 
anställning hos företaget Santo och så fort han lärde sig hemligheterna bakom dammsugare 
åkte han tillbaka till Sverige för att starta egen produktion. (Electrolux Group, 2003) 
 
I Sverige började Wenner-Gren samarbeta med Elektromekaniska AB. År 1912 presenterade 
han sin första dammsugare som döptes till Lux 1 och såldes genom hemförsäljning. Tre år 
senare startade Wenner-Gren företaget Svenska Elektron, som senare blev Finans AB Svetro. 
År 1917 köpte han upp Elektromekaniska AB och året därpå skrev han kontrakt med företaget 
Lux AB. Elektromekaniska AB och Lux AB gick ihop 1919 och bildade ett gemensamt 
företag som döptes efter en kombination av företagens namn och blev Elektrolux AB. (ibid.) 
 
Under 1920-talet uppfanns absorptionsapparat, vilket gjorde det möjligt att framställa kylskåp 
för hemmabruk. Denna uppfinning resulterade med att Elektrolux AB efter engagemang i 
tekniken år 1925 presenterade sitt första kylskåp och fick ensamrätt till patentet. Produktionen 
av absorptionsskåpen fortsatte till slutet av andra världskrigets då patentet gick ut och andra 
företag kunde börja konkurrera i kylskåpsproduktionen med Elektrolux AB. (Gurt, 1999) 
 
De nya företagen på marknaden underskattade svårigheten med att få fram högkvalitativa 
produkter. Detta ledde till ett stort antal produkter av dålig kvalitet på marknaden, vilket i sin 
tur resulterade i att kunderna tappade förtroendet för absorptionsskåpet oavsett märket. Istället 
började nya kompressorskåpet som dök upp på markanden efterfrågas. Detta eftersom 
kompressorskåpet kunde skapa mer kyla än absorptionsskåpet. Elektrolux AB fortsatte dock 
envist att producera absorptionsskåpen. Därför kom företaget på efterkälke och tappade 
nästan hela Europa som marknad. (ibid.) 
 
Efterfrågan på frysskåp, som byggde på kompressortekniken började öka och detta var 
anledning för Elektrolux att år 1956 starta en egen produktion av kompressorskåp. Dock låg 
företaget långt efter övriga konkurrenter i frågan om marknadsandelar. En förvärvsstrategi 
lades upp och en ny VD Hans Werthén tillsattes. Den nya strategin resulterade i att företaget 
kom upp på fötter igen och Electrolux utvecklades till ett storföretag under Werthéns ledning. 
Året därpå, 1957, bytte Elektrolux AB namn till Electrolux AB. (Gurt, 1999) 

2.2 Electrolux idag 

Electrolux koncern är världens största tillverkare av el- och gasdrivna hushållsmaskiner för 
kök och rengöring samt utrustning för skogs och trädgårdsskötsel. I Electrolux sortiment ingår 
bland annat kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar, gräsklippare och 
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trädgårdstraktorer. Electrolux är dessutom en av världens största tillverkare av motsvarande 
utrustning för yrkesbruk. (Electrolux Group, 2003) 
 
Företagets främsta marknad idag finns inom vitvarusektorn med huvuddelen av kunderna i 
Europa och Nordamerika (Gurt, 1999). Varje år köper konsumenter i flera än 150 länder över 
55 miljoner Electrolux produkter (Electrolux Group, 2003).  
 
Förutom Electrolux märket ingår bland annat AEG, Zanussi, Husqvarna, Elektro Helios, 
Rosenlew, Arthur Martin, Rex, Flymo, Frigidaire, Jonsered, Kelvinator, McCulloch, Eureka, 
Molteni och Weed Eater i Electrolux-koncern (Electrolux Group, 2003). 

2.3 Home Products i Mariestad 

Electrolux Home Products kyl- och frysskåpsfabriker i Europa är: 
• Mariestad, Sverige 
• Logroño, Spanien 
• Susegana, Italien 
• Florens, Italien 
• Jászberény, Ungern 

 
Fabriken i Mariestad etablerades 1951 under namnet Elektro Helios och tillverkade 
inledningsvis endast frysboxar. Antal anställda var då 25 personer. De tillverkade knappt 
2000 frysboxar om året. År 1962 köptes Elektro Helios upp av Electrolux och sedan dess 
ingår den i Electrolux koncern Home Products. (Landström, 2001) 
 
Idag tillverkas inom fabriken fristående kyl- och frysskåp samt kombiskåp. Fabriken har cirka 
1 100 anställda. Produktionen ligger på runt 500 000 enheter per år och den dagliga 
tillverkningsvolymen överträffar den årliga från 1950-talet. Sortimentet består av 40 olika 
basmodeller som sedan kombineras till mer än 400 varianter av skåp. 60-70% av 
produktionsvolymen exporteras. Varumärken som förekommer inom produktionen är bland 
annat Electrolux, Elektro Helios, AEG, Husqvarna. (ibid.) 
 
 
 
 



Teoretisk referensram 
 

 

 
 9 

3 Teoretisk referensram 

I det här kapitlet beskrivs kortfattat den teori som anses vara relevant inom ämnesområdet. 
Med andra ord, kapitlet behandlar teorier som finns kring informationsflöde, 
informationssystem, kvalitetsbristuppföljning och kvalitetsförbättring.  

3.1 Information och informationsflöden 

Information är en samling data som är organiserad så att den har ett värde för användaren 
(Turban m.fl., 2001). Inom ett företag belyser den verksamhetens mål samtidigt som den 
möjliggör för de anställda att se sin egen del i helheten (Erikson, 1998). Effektiv verksamhet 
kräver dock ett välfungerande informationsflöde (Mattsson, 2002). 
 
För att få ett effektivt informationsflöde är det viktigt att kombinera olika 
informationskanaler. Kanalerna kan vara muntliga, skriftliga, elektroniska eller interaktiva. 
Eftersom alla informationskanaler har både för- och nackdelar är det bra att kombinera dessa 
och därmed tillåta dem att komplettera varandra. Dock gäller det att välja rätt information för 
respektive kanal. Detta för att underlätta för mottagarna bedömning av hur viktig 
informationen är för just dem. (Erikson, 1998) 
 
Mattsson (Mattsson, 2002) citerar Robert Taylor som redan i början av 1900-talet 
sade: 
 

”Den som inte har information kan inte ta ansvar. Den som har information 
kan inte undvika att ta ansvar.”  

 
Information får dock aldrig bli ett självändamål. Inom en verksamhet skall den bidra till att 
höja eller förbättra verksamhetens resultat. Denna förbättring sker delvis genom personlig 
utveckling av individerna. (Erikson, 1998) 
 

 
 

Bild 3.1: Utveckling av individerna genom förbättrad kommunikation. 
 



Teoretisk referensram 
 

 

 
 10 

Eftersom individernas förmåga att ta till sig information minskar då informationsflöde blir för 
omfattande skall informationsmängden vara lagom. I takt med att allt fler företag arbetar i 
nätverk, projekt och processer samt i takt med att företag förändras ständigt och snabbt, är det 
viktigt att informationen mellan individerna dvs. medarbetarna inom företaget är effektiv. 
(ibid.) 
 
Alla aktörer inom en verksamhet är i behov av information och därför är det viktigt att 
informationsflöden är dubbelriktade. Informationen i informationsflöden skall dessutom hålla 
en viss kvalitetsnivå, dvs. vara korrekt, aktuell och komplett. Detta eftersom flöden inom en 
verksamhet är kontinuerliga och används ofta som underlag till bland annat analyser. Genom 
att analysera informationen underlättas beslutsfattande och planering inom verksamheten. 
Samtidigt blir det möjligt att betydligt mer effektivt genomföra förbättringsåtgärder och 
utvärdera desamma. (Mattsson, 2002) 

3.2 Verksamhet som en process 

En verksamhet kan betraktas som en process uppbyggd av en rad ordnade sammanhängande 
delprocesser (Eklund & Fernlund, 1998). Företagets processer och delprocesser kan därmed 
ses som ett nätverk av processer (Sörqvist, 1998). Delprocesserna vars syfte är att uppnå ett 
bestämt mål består av aktiviteter och arbetsmoment som utförs inom företaget och som 
upprepas i tiden. Kvalitetsförbättring inom en verksamhet innebär att det arbetas med att 
förbättra processer och delprocesser  inom verksamheten. (Eklund & Fernlund, 1998)  
 
Bergman och Klefsjö betonar att de olika processerna är sinsemellan beroende och därmed 
påverkar varandra även då verksamheten är välorganiserad (Bergman & Klefsjö, 2001).  
 
Processer inom ett företag kan delas in i grupper och struktureras efter deras uppgift. 
Nedanstående indelning kan göras enligt Egnell (Egnell, 1994). 
 

• Operativa processer eller huvudprocesser 
Dessa processer har till uppgift att uppfylla den externa kundens behov och producera 
varor som organisationen erbjuder. Exempel på dessa typer av processer är 
produktutvecklingsprocesser, produktionsprocesser och distributionsprocesser. 
 

• Stödprocesser 
Stödprocesser har till uppgift att tillhandahålla nödvändiga resurser till de operativa 
processerna. Dessa processer har interna kunder. Exempel på stödprocesser är 
informationsprocesser, underhållsprocesser och rekryteringsprocesser. 
 

• Ledningsprocesser 
Dessa processer har till uppgift att utarbeta organisationens mål och strategier samt 
besluta om förbättringar av organisationens övriga processer. Dessa processer har 
interna kunder. Exempel på ledningsprocesser är målsättningsprocesser, strategisk 
planering och revisionsprocesser. 

 
Syfte med varje process är att tillfredsställa sina kunder med så liten resursåtgång som 
möjligt. Under varje process transformeras vissa resurser till resultat som skall tillfredsställa 
processens kunder. Resurser kan vara bland annat information, utrustning, energi och 
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arbetstid. Under transformeringen från resurser till resultat genereras information om hur väl 
kunderna är tillfredsställda, vare sig det handlar om interna eller externa kunder. För att 
genomlöpa en process krävs noggrann planering, identifierade leverantörer som vet vad som 
erfordras samt tillräckliga resurser. (Bergman & Klefsjö, 2001) 
 

 
 

Bild 3.2: Transformering av resurser till resultat inom en process. 
 
En process är uppbyggd av aktörer i verksamheten. Aktörerna kan ha olika roller och enligt 
Sörqvist (Sörqvist, 1998) är rollerna: 

• Kund är den som beställer och får det underlag som krävs för arbetet 
• Producent ansvarar för varu- eller tjänstproduktion 
• Leverantör levererar varan till nästa led. 

 

 
 

Bild 3.3: Aktörernas roller i kund-producent-leverantör kedjan. 
 
I olika situationer uppträder aktörerna omväxlande i någon av tre möjliga roller (Sörqvist, 
1998). 

3.3 Variation och felkostnader inom processer 

Inom varje process förekommer variation. Den kan vara orsakad av otydliga rutiner, 
mänskliga olikheter eller felhavanden, bristande information, ändringar eller störningar i 
processen, varieranderåvaror från leverantören och dylikt. Vad som än orsakar variation i en 
process skall variationen hållas inom satta toleransgränser för att själva processen skall anses 
vara duglig. (Bergman och Klefsjö, 2001) 
 
Variationen kan vara antingen urskiljbar eller slumpmässig, beroende på om orsaken är 
urskiljbar eller slumpmässig. Vad som är urskiljbart eller inte är beroende av den 
informationen och kunskapen som skaffats om processen. (ibid.) 
 
Källor till den urskiljbara variationen kan vara många. De hittas lättare om både 
informationsflöden inom en process fungerar väl och om kunskapen om processen skaffas. 
Inom en tillverkningsprocess kan variationsbidragen utgöras av till exempel vibrationer, 
varierande belysningsförhållanden, dåligt kalibrerade mätinstrument eller en felinställd 
maskin. För att finna så många av variationsbidragen som möjligt och sedan eliminera dessa 
kan så kallad statistisk processtyrning användas. (ibid.) 
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Statistisk processtyrning är en vital del av det kontinuerliga förbättringsarbetet. Genom att 
skaffa och utnyttja ny information från processen kan nya orsaker till variationen identifieras 
som urskiljbara vilket leder till att orsakerna kan elimineras eller kompenseras för. Därmed 
kan processens variation minska, kostnader för kvalitetsbrister avta och kvaliteten förbättras. 
(ibid.) 
 
När de urskiljbara orsakernas inverkan i en process eliminerats eller kompenserats för återstår 
den slumpmässiga variationen. Så länge endast den slumpmässiga variationen inverkar på 
processen utan att någon ny urskiljbar variation tillstöter, anses processen vara stabil. Det är 
önskvärt att ha stabila processer eftersom de kommande utfallen då kan förutsägas. När 
variationen i en process ökar eller om processen av annan anledning vill förbättras, måste 
orsaker till variationen återigen identifieras och elimineras. (ibid.) 

3.4 Felkostnader inom processer 

För stor variation i processer kan leda till produktbrister. Bristerna uppstår när en produkt inte 
uppfyller kundens samtliga krav, vilket i sin tur orsakar felkostnader. (Bergman och Klefsjö, 
2001) 
 
Precis som Bergman och Klefsjö (Bergman och Klefsjö, 2001) tycker även Sörqvist (Sörqvist, 
1998) att det är tillräckligt att dela in felkostnader i interna och externa. Sörqvist (Sörqvist, 
1998) definierar interna felkostnader som kostnader orsakade av avvikelser från önskad 
kvalitetsnivå som upptäcks inom företaget före leverans till kund. Externa kostnader 
definieras av samma källa som kostnader där felet inte upptäcks förrän efter leveransen till 
kunden. Det är bland interna felkostnader som kassationerna återfinns. (Sörqvist, 1998) 

3.5 Förbättringsarbete med processer 

Vid allt kvalitetsförbättringsarbete, så även vid sökandet av orsaker till urskiljbar variation, är 
det viktigt att problem angrips systematiskt och noggrant (Bergman & Klefsjö, 2001).  
 
För de flesta processer finns en stor potential för förbättringar. I avsnitt 3.2 Verksamhet som 
en process på sidan 10 hänvisas till Bergman och Klefsjö (Bergman & Klefsjö, 2001) som 
säger att syftet med varje process är att tillfredsställa sina kunder med så liten resursåtgång 
som möjligt. Under processen sker transformering från resurser till resultat, vilket visas i Bild 
3.2 i avsnitt 3.2 Verksamhet som en process på sidan 10. Under transformering genereras 
information, som kan tas tillvara genom samverkan och återkoppling mellan aktörerna i 
processen. I bilden nedan visas förhållande mellan kund och leverantör inom en process. 
(Rentzhog, 1998) 
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Bild 3.4: Relation mellan kund och leverantör inom en process under transformering.  

 
Det är viktigt att förstå processen innan förbättringsarbete med en process sätts igång. 
Förståelsen skall också finnas för processens relation och behov av samverkan med dess 
kunder och leverantörer. Detta eftersom kunderna förses med resultat från processen dvs. 
kundernas arbete påverkas av föregående led i processen och leverantörerna förser den 
aktuella processen med inobjekt. (Rentzhog, 1998) 
 
Ett angreppssätt för strukturering av förändringsarbetet är att arbeta efter förbättringscykel 
Planera-Göra-Studera-Lär. Förbättringscykeln består av fyra faser. Problemlösningen bör 
genomgå alla faser om och om igen för att bli systematisk och leda till ständiga förbättringar. 
(Klefsjö m.fl., 1999)  
 

 
 

Bild 3.5: Förbättringscykel. 
 
Cykeln startas med planering. Grundorsaker till problem identifieras, större problem bryts till 
mindre och data som avslöjar källor till variation och fel sammanställs. Efter att en 
lösningsmetod har valts ut, utarbetas en handlingsplan för genomförandet av lösningsmetoden 
och hur resultatet skall följas upp. (Klefsjö m.fl., 1999)  
 
Nästa steg i cykeln är att genomföra de planerade åtgärderna dvs. prova en lösning på 
problemet. Alla personer med ansvar att genomföra handlingsplanen, som utarbetats under 
första cykelfasen, skall vara införstådda med både planen och problemet som de skall åtgärda. 
(ibid.) 
 
I studiefasen studeras resultat av åtgärderna, dvs. man mäter, följer upp och utvärderar 
resultaten för att se om föreskrivna åtgärder givit tillfredsställande resultat. (ibid.) 
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Om åtgärderna lett till förbättring fastläggs de nya rutiner i det dagliga arbetet, samtidigt som 
lösning till nästa problem kan sökas. Under förbättringsprocessen har man tagit lärdom av 
både resultaten av de vidtagna åtgärder och förbättringsarbetet. Om åtgärderna däremot inte 
lett till någon förbättring får man börja om på samma problem från planeringsfasen och gå 
igenom cykeln en gång till. Därmed kan även tekniken för att lösa problem förbättras. (ibid.) 
 
En variant på ovanbeskrivna förbättringscykel sammanfattas i bilden nedan. (Bergman & 
Klefsjö, 2001) 

 
 

Bild 3.6: En variant av förbättringscykel i Bild 3.5. 

3.6 Informationssystem 

Informationssystem är en del av verksamheten och existerar för att tjäna och hjälpa 
verksamheten och dess aktörer till bättre resultat. Innan ett informationssystem införs skall 
dess huvuduppgifter fastställas och nödvändiga avgränsningar göras. Därefter utarbetas en 
mer detaljerad beskrivning av vad informationssystemet skall uträtta. (Andersen, 1998) 
 
Enligt Andersen (1998) är ett informationssystem ett system för insamling, bearbetning, 
lagring, överföring och presentation av information. Informationssystem inkluderar både in- 
och utdata. Indata kan till exempel vara data och instruktioner, medan utdata kan vara 
rapporter och beräkningar. Indata bearbetas och därigenom produceras utdata som sänds till 
användaren eller andra system. (Turban m.fl., 2001) 
 
Ett informationssystem anses vara bra då det kan fånga upp den information som har särskild 
relevans för verksamheten. Systemet kan dessutom anses vara bra om informationen, extern 
och/eller intern, kan bearbetas på ett sådant sätt att den senare kan ge en bra grund för beslut 
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och handlingar inom verksamheten. Ett bra informationssystem skall även kunna ta tillvara 
den information som skapats inom verksamhetens processer samt sprida informationen till 
intressenter både inom och med anknytning till verksamheten. (Andersen, 1998) 
 
Utvecklingen av ett informationssystem skall, precis som utvecklingen av medarbetarna och 
företaget, ses som en del av det kontinuerliga förbättringsarbetet och inte som ett isolerat 
företeelse inom verksamheten. (ibid.) 

3.7 Informationssystem som stöd för 
kvalitetsbristuppföljning 

I avsnitt 3.3 Variation och felkostnader inom processer på sidan 11 nämndes att variation 
förekommer inom alla processer och att den förorsakar produktbrister och felkostnader om 
den är för stor. Som ett underlag för arbetet med kvalitetsförbättringar dvs. elimination eller 
kompensation för uppkomna brister och kostnader behövs data och analys av detsamma 
(Bergman & Klefsjö, 2001). 
 
Varje separat fel eller avvikelse från det förväntade resultatet bidrar med viktig information 
om processen. Den här informationen hjälper till att förbättra kunskapen om de 
bakomliggande skälen till variation i processresultatet. (Bergman & Klefsjö, 2001) 
 
För att på bästa möjliga sätt förbättra sina processer, minska variation och felkostnader 
behöver företag bland annat ta reda på vilka kvalitetsbrister som förekommer inom 
processerna, hur stora kostnader dessa brister förorsakar och vilka förbättringsåtgärder som 
kan vidtas för att minska eller eliminera både bristorsaker och kostnader. Problem av den här 
typen skall angripas systematiskt och noggrant och kan lösas genom kvalitetsbristuppföljning. 
(ibid.) 
 
Till uppföljningsarbetet behövs verktyg som stödjer arbetet med identifiering, strukturering 
och analys av insamlat data, där data kan vara både numeriskt och verbalt (Bergman & 
Klefsjö, 2001). Det finns flera olika sätt att följa upp och mäta kvalitetsbristkostnader. För att 
få största möjliga utbyte av uppföljningen bör man dock anpassa metodvalet efter 
verksamheten och användningsområdet. (Sörqvist, 1998) 
 
Ett lämpligt verktyg vid kvalitetsbristuppföljningen kan vara ett system för rapportering av 
kvalitetsbristkostnader. En förutsättning för att systemet skall fungera tillfredsställande och 
utgöra ett hjälpmedel i kvalitetsuppföljningen är att det underbyggs med data och 
erfarenheter. Insamling av informationen till systemet kan ske på två sätt inom en verksamhet. 
Antingen samlar utvalda medarbetare in data eller så bygger man ett rapporteringssystem dit 
medarbetarna i organisationen själva lägger in data. (ibid.) 
 
Ytterligare en förutsättning för att systemet skall anses vara ett lämpligt verktyg för 
kvalitetsuppföljning är att det skall avgränsas till att följa vissa utvalda kostnader. Detta för att 
ett sådant system är lämpligt just i uppföljningssyften samt för att kvalitetsutvecklingen 
studeras ur ett kostnadsperspektiv i förbättringsarbetet. (ibid.) 
 
Kvalitetsbristuppföljning är en del av uppföljnings- och förbättringsarbetet, men man bör 
komma ihåg att uppföljning i sig själv inte löser några kvalitetsproblem. Detta för att det i 
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uppföljningssystemet inte går att finna förslag till åtgärder, utan endast indikationer var inom 
organisationen problem finns. (Bergman och Klefsjö, 2001) 
 
I uppföljningssyften kan statistiska modeller och verktyg för systematisk problemlösning 
användas. Med hjälp av dessa kan historiken knytas ihop med framtiden, dvs. från processers 
historia kan slutsatser om framtida resultat dras. Därefter kan arbetet med processförbättringar 
påbörjas. Det är viktigt att modellerna och verktygen är effektiva men också enkla eftersom 
alla inom ett företag bör kunna delta i förbättringsarbetet. (ibid.) 
 
Statistiska modeller och verktyg kräver insamling av lämplig information i form av data och 
fakta. Efter insamlingen bör dessa struktureras och analyseras. Slumpfaktorer och symptomen 
skall inte tillåtas ha en avgörande betydelse vid analysen av insamlat data. Detta för att man 
genom uppföljningsarbetet vill åt orsaker till variationen. Analysen ligger sedan till grund för 
beslut som skall baseras på fakta och som fattas i syfte för att minska produktionens variation. 
(ibid.) 
 
I boken De sju ledningsverktygen – för effektivare planering av förbättringsarbetet (Klefsjö 
m.fl., 1999) har Klefsjö och hans medförfattare beskrivit sju förbättringsverktyg, som 
huvudsakligen är avsedda för att strukturera och analysera numerisk information. Nedan 
beskrivs verktygen kortfattat. 
 

• Datainsamling används för att säkra framtagning av bra underlag när man skall fatta 
beslut om förbättringar.  
 

• Histogram används för att presentera stora datamängder. På grund av att 
datamängden är stor, delas data in i mätområden, så kallade klasser. Antal 
mätvärden i klassen presenteras då i diagrammet med en rektangel, vars area är 
proportionell mot andelen observationer i klassen. Summa av rektanglarnas areor 
blir alltid lika med 1.  
 

• Paretodiagram är till stor hjälp när ordningen i vilken problem skall lösas skall 
bestämmas. Med hjälp av Paretodiagram kan man avgöra vilket problem som är 
allvarligast. Oftast visar Paretodiagram att ett mycket litet antal feltyper svarar för en 
mycket stor del av det totala antalet fel eller den totala kvalitetsbristkostnaden.  
 

• Ishikawadiagram kallas ofta orsaks-verkan- eller fiskbensdiagram och används för 
att kartlägga, identifiera bakomliggande felorsaker till ett utvalt problem som skall 
elimineras. Först identifieras huvudorsaker till problemet. Sedan förfinas 
diagrammet med att hitta bakomliggande orsaker till huvudorsakerna.  
 

• Uppdelning eller stratifiering är ett sätt att från data få fram orsaker till variation. 
 

• Sambandsdiagram används för att visa hur produktegenskapen varierar beroende på 
värdet på en viss bakgrundsvariabel. I ett och samma diagram presenteras 
variablerna på var sin axel. Eventuella samband mellan variablerna utläses ur 
diagrammet.  
 

• Styrdiagram visar förändringen eller utfallet som funktion av tiden. Den här 
diagramtypen är lämplig då en förändring inträffat i en stabil process. 
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Bild 3.7: De sju förbättringsverktyg. 

3.8 Införande av system för kvalitetsbristuppföljni ng 

Införande av ett nytt system, vilket alltid är en omfattande och sammansatt aktivitet, kan 
betraktas som en förändrings- och utvecklingsprocess för en verksamhet (Gäre, 2003). 
 
Systemutveckling kan bedrivas med en rad olika syften och fokus. Ett sätt att se på saken är 
att säga att det viktigaste är att de som skall använda systemet också kan använda systemet på 
ett ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande sätt. (Gulliksen & Göransson, 2002) 
 
Företag investerar i informationssystem för att bli mer effektiva och/eller mer produktiva. 
Informationssystem påverkar både verksamhetsprocesser och medarbetarna inom 
verksamheten. Både under och efter förändringsprocessen krävs medarbetarnas förståelse och 
medverkan. Detta för att det är medarbetarna dvs. användarna som genom sina aktiviteter och 
handlingar utgör den utförande parten i verksamhetsprocessen. (ibid.) 
 
Att på olika sätt skapa förutsättningar för alla medarbetare och underlätta deras delaktighet i 
arbetet är oerhört viktigt. Det är också en av väsentliga hörnstenar i offensiv 
kvalitetsutveckling (Total Quality Management, TQM). Enligt TQM skall medarbetarna 
känna att de aktivt kan få påverka beslut och delta i förbättringsarbetet. (Bergman och 
Klefsjö, 2001) 
 
Bergman och Klefsjö (2001) tolkar begreppet offensiv kvalitetsutveckling som att det alltid 
strävas efter att uppfylla och helst överträffa kundernas behov och förväntningar till lägsta 
kostnad. Detta genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och har fokus 
på organisationens processer. Att öka kundtillfredsställelse och samtidigt minska 
resurskostnader kan gå genom att till exempel minska fel och brister och de kostnader som är 
förknippade med detta. 
 
System för kvalitetsbristuppföljning resulterar ofta i merarbete för användarna. Detta kan leda 
till att personalens vilja att rapportera problem och brister blir låg. Om uppföljningen med 
hjälp av ett rapporteringssystem skall fungera är det därför av avgörande betydelse att skapa 
incitament för samtliga användare av systemet att självständigt rapportera kvalitetsbrister. 
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Incitament att rapportera kvalitetsbrister kan skapas på många sätt. Av stor betydelse upplevs 
ofta efterfrågan på information från ledningen, personlig delaktighet i utformningen, 
anpassning efter lokala behov samt snabb återkoppling i form av rapporter och åtgärder vid 
kvalitetsproblem. Dessutom är det viktigt att alla berörda personer utbildas, så att motivation 
skapas och missuppfattningar elimineras. Systemet måste utformas så att det uppfyller lokala 
krav och behov. (Sörqvist, 1998) 

3.9 Användbart kontra användarvänligt system 

Många använder begreppen användbart och användarvänligt som om det inte fanns någon 
skillnad i betydelsen mellan dessa två ord. Frågan är om någon skillnad mellan ett användbart 
och användarvänligt system då verkligen finns. Vad är skillnaden i så fall, och vilket begrepp 
skall användas och när? 
 
Termerna användbarhet och användarvänlighet går in i varandra. Användbarhet förutsätter ett 
visst mått av användarvänlighet, vilket innebär att användbarhet är ett större begrepp 
(Lumano, 2002). 
 
Användarvänligt system är ett system som är lätt att använda, som är logiskt, konsekvent och 
intuitivt. Ett sådant system orsakar inte onödiga problem för användaren och upplevs därför 
av användaren som behagligt att interagera med. Men för att ett system skall anses vara 
användbart räcker det inte endast med en stor dos användarvänlighet i systemet. (ibid.) 
 
Det finns flera olika definitioner på vad som menas med användbarhet. Mikael Sköld, 
interaktionsdesigner på ABB (Design after thought: Användarvänlighet är inte användbart, 
2001) definierar användbarhet på följande sätt. 
 

”Användbarhet handlar om en bra relation mellan användare, system och 
uppgifter medan användarvänlig låter som att det enbart tar hänsyn till en av 
dessa aspekter, nämligen användaren.”  

 
En annan definition återfinns i Användarcentrerad systemdesign (Gulliksen & Göransson, 
2002) där författarna citerar definition för användbarhet som ges i den internationella 
standarden ISO 9241-11 (ISO 9241-11, 1998).  
 

”Användbarhet är utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda 
en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och 
tillfredsställelse i ett givet användningssammanhang.”  

 
Användbarhet är särskilt viktigt hos ett interaktivt system som används som ett redskap i det 
dagliga arbetet. Systemet måste vara effektivt, ändamålsenligt och tillfredsställande att 
använda för att det skall kunna utgöra ett stöd för användaren i utförande av dennes 
arbetsuppgifter. I en viktig arbetssituation måste användaren kunna vara koncentrerad på sitt 
arbete och inte tvingas brottas med ett system som inte är anpassat för dennes arbetsuppgifter. 
(Gulliksen & Göransson, 2002) 
 
Användbarhet handlar om att konstruera system som är bra att använda utifrån användarnas 
miljö, förväntningar, uppgifter och förutsättningar. Det handlar om betydligt fler komplexa 
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dimensioner än att bara placera ett system på en skala av mer eller mindre "vänlighet", för vad 
som är användarvänligt för en person behöver inte vara det för en annan. (Design after 
thought: Användarvänlighet är inte användbart, 2001) 
 
Den kanske allra viktigaste delen av användbarhet är nytta. Med nytta menas att systemet 
verkligen skall kunna hjälpa användaren att tillfredställa sina behov och/eller lösa ett problem. 
Ett system som inte erbjuder ett sätt för användaren att uppnå sitt mål tillför inte heller någon 
nytta och är därför onödigt att använda. Ett systems nytta beror således på vilken 
funktionalitet och information det innehåller. (Lumano, 2004) 
 
En sammanfattning av exemplet som Hammarberg (Lumano, 2004) använder för att beskriva 
skillnaden mellan användbarhet och användarvänlighet ges nedan. 
 
En användarvänlig dörr är en dörr som har ett handtag som sitter ungefär på mitten och som 
öppnas när handtaget trycks nedåt. Skulle handtaget sitta högst upp på dörren och behöva 
pressas uppåt, skulle dörren säkert gå att öppna om man fick fundera en stund och pröva sig 
fram. Dock skulle det inte vara lätt eller särskilt effektivt och användarvänligt att använda en 
sådan dörr. Samma dörr kan sedan vara hur användarvänlig som helst, men om den inte 
öppnar sig mot någonting som man behöver eller vill åt, så är den fortfarande inte det minsta 
användbar. En dörr som öppnar sig mot en tegelvägg eller rakt ut i tomma intet är en onödig 
dörr, som inte kommer att användas.(Lumano, 2002) 
 
Slutsatsen som härmed kan dras är att både nytta och användarvänlighet krävs för att uppnå 
användbarhet. Värt att komma ihåg är det att ett mycket nyttigt system kan klara sig undan 
med en lägre nivå användarvänlighet och fortfarande vara användbart. (ibid.) 
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4 Teoretisk referensram för metod 

I det här kapitlet beskrivs de metoder och tekniker som ansetts mest användbara för arbetet 
och som använda litteraturkällor hade att erbjuda. Vilka metoder och tekniker tillämpades 
sedan i praktiken under examensarbetet redovisas dock i kapitel 5 Empirisk resultat på sidan 
31. Metodbeskrivningar beskrivs efter faser som de tillhör, bland annat fasen för 
kravinsamling, sammanställning av en kravspecifikation och prototyputveckling. 

4.1 Förstudiefas 

Varje systemutvecklingsprojekt inleds med en analysfas, där man fastställer vad systemet 
skall uträtta. En central del i analysfasen är kravhantering som brukar resultera i en 
kravspecifikation, vilket framgår i bilden nedan. (Andersen, 1998)  
 

 
 

Bild 4.1: Livscykelsmodellen enligt Andersen. 
 
För att kravspecifikationen skall bli heltäckande samt för att utvecklaren, kunden och 
användaren skall vara säkra på att de förstår varandra är det viktigt med en 
verksamhetsbeskrivning. För alla parter är det dessutom viktigt att verksamhetsbeskrivningen 
formuleras tidigt, då den definierar inom vilka ramar det fortsatta arbetet skall bedrivas. 
(Sommerville, 1995) 
 
Förutom verksamhetsbeskrivningen är det minst lika viktigt att utvecklaren förstår 
verksamheten. Om systemutvecklare inte lyckas förstå vilka arbetsuppgifter som användarna 
utför eller hur och varför uppgifterna utförs, kan utvecklaren inte heller utveckla ett system 
som uppfyller användarnas krav och förväntningar. Därför är det viktigt att under 
utvecklingsprocessen förstå de tilltänkta användarna och deras behov, deras arbetsuppgifter 
och stödsystem, användningsfrekvens, arbetsmiljö samt kunskapsnivå. Tekniker som 
utvecklaren kan tillämpa under denna kunskapsinsamling kallas för användar- och 
uppgiftsanalys. Båda tekniker sätter användaren i fokus eller inkluderar denna i 
utvecklingsprocessen. (Gulliksen & Göransson, 2000) 
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Användaranalysen skall hjälpa utvecklaren att urskilja vilka användargrupper som finns inom 
organisationen, samt vilka egenskaper dessa grupper och gruppmedlemmar har. Användarna 
inom en och samma profilgrupp har till slut liknande bakgrund, förutsättningar, 
arbetsuppgifter och krav på systemet. Grupperingsurvalet kan ske genom till exempel 
enkätundersökningar, intervjuer med användarna eller observationer av desamma. Oavsett 
tillvägagångssättet resulterar analysen i ett underlag för framtagning av kravspecifikationen, 
designrekommendationer och användarprofiler. (ibid.) 
 
Förutom användaranalysen är det viktigt att göra en noggrann uppgiftsanalys. 
Uppgiftsanalysen besvarar vilka funktioner systemet skall kunna utföra. Om det färdiga 
systemet inte löser problem relevanta ur användarens synvinkel kommer systemet inte heller 
att användas. Därför skall utvecklaren under uppgiftsanalysen få svar på frågor om vilka 
arbetsuppgifter användarna utför och hur dessa genomförs. (ibid.) 

4.2 Kravhanteringsprocess 

Systemkrav definierar vad systemet skall kunna göra, dvs. vilka tjänster och funktioner det 
skall erbjuda. Likaså definierar systemkrav vilka förutsättningar som skall råda vid 
systemutvecklingen och vilka begränsningar som systemet kommer att ha efter utvecklingen 
(Kotonya & Sommerville, 1998). 
 
Grunden i kravhanteringsprocessen är förmågan att förstå vad systemutvecklare skall göra och 
förmågan att utveckla systemet så att behoven tillgodoses. Kravhanteringsprocessen är en del 
av systemutvecklingsprocessen och ett samlingsbegrepp på de aktiviteter som utförs för att på 
ett effektivt sätt hantera krav på ett system. Karlsson (Karlsson, 1998) ger nedanstående bild 
av kravhanteringsprocessen. Som bilden visar, består processen av en rad olika aktiviteter, 
som dock är lika viktiga. (Karlsson, 1998)  
 

 
 

Bild 4.2: Kravhanteringsprocessen i form av en spiral. 
 
Syftet med kravinsamling är att intressenterna skall skapa sig en modell av kraven på det 
kommande systemet, samtidigt som leverantören skall få kunskapen om domänen i vilken 
systemet kommer att användas. Det finns flera kravinsamlingstekniker att tillgå då krav skall 
samlas in. Vilken teknik kravinsamlaren väljer att använda beror till stor del på användarnas 
kunskaper. Användaren kan ha någon av nedanstående kunskaper. (Karlsson, 1998) 
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• Framtida kunskap  
Användaren har inte än denna kunskap. 
 

• Tillgänglig kunskap  
Användaren kan effektivt förmedla sin kunskap till kravinsamlaren. 
 

• Igenkänd kunskap  
Användaren har denna kunskap men kan inte alltid effektivt förmedla den till 
kravinsamlaren. 
 

• Dold kunskap  
Användaren har denna kunskap men är ofta inte medveten om den. 
 

Utifrån användarens kunskaper kan en eller flera kravinsamlingstekniker tillämpas vid 
kravinsamlingen. Alla tekniker har sina starka och svaga sidor, och kan med fördel 
kombineras med varandra under kravinsamlingsprocessen. En delmängd av tillgängliga 
tekniker beskrivs kortfattat nedan. 
 

• Observation 
Denna metod går ut på att kravinsamlaren observerar användaren i användarens 
miljö, vilket gör metoden enkel att använda eftersom den inte kräver så mycket 
förberedelse och träning. Dock finns risken att irrelevant information observeras och 
samlas in. Metoden är lämplig att användas på användare som har dold kunskap. 
 

• Ostrukturerad intervju 
Även denna metod är enkel för kravinsamlaren eftersom denna ställer frågor till 
användaren utan att ha förberett frågorna. Ofta skapar sig kravinsamlaren en god 
uppfattning om vad som är viktigt för användaren, men risken att spendera för 
mycket tid på mindre väsentliga aspekter finns. Dessutom kan det vara svårt att 
analysera den insamlade informationen. Metoden är lämplig att användas på 
användare som har tillgänglig kunskap. 
 

• Strukturerad intervju 
Detta är en systematisk och ofta effektiv metod för kravinsamling, men kräver dock 
av kravinsamlaren att relevanta frågor identifieras och förbereds. Risken finns att 
viktig information inte samlas in eftersom den inte efterfrågas under intervjun. 
Metoden är lämplig att användas på användare som har tillgänglig kunskap. 
 

• Protokollanalys 
Här utför användaren särskilda uppgifter och berättar högt hur han/hon utför dessa. 
Kravinsamlaren protokollför allt som sägs och får ofta god kunskap om hur 
användaren tänker och resonerar kring uppgifterna. Det kan dock vara svårt och 
tidsödande att analysera protokollen. Metoden är lämplig att användas på användare 
som har dold kunskap. 
 

• Kortsortering (eng. Card sorting) 
Metoden går ut på att kravinsamlaren skriver ned ett antal påståenden om det 
problem som skall lösas på små lappar (eng. cards). Användaren försöker sedan 
kategorisera lapparna och förklara varför lapparna tillhör de olika kategorierna. 
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Metoden kräver viss domänkunskap av kravinsamlaren, som dock ofta får god insikt 
i användarens syn på problemet samt dess struktur. 
 

• Idékläckning (eng. Brainstorming) 
Denna metod skall utföras på ett strukturerat sätt för att ge önskat resultat och kräver 
att rätt personer är inblandade. Metoden är ofta en effektiv metod för att samla in 
information. Kravinsamlaren ber användaren att generera så många tankar och idéer 
som möjlig, utan att själv försöka utvärdera dem. 
 

• Snabb prototyputveckling (eng. Rapid prototyping) 
Användaren kommenterar och utvärderar en prototyp av det kommande systemet. 
Metoden är ofta effektiv för att identifiera så kallade förväntade krav och för att 
illustrera olika tekniska möjligheter för användaren. Dock kräver metoden mycket 
förberedelse av kravhanteraren. Den är lämplig att användas på användare som har 
framtida och igenkänd kunskap. 
 

• Scenarioanalys 
Användaren analyserar och kommenterar ett scenario som beskriver en 
händelsesekvens som systemet är tänkt att utföra. Denna metod kräver mycket 
förberedelse av kravhanteraren samt förmåga att identifiera relevanta scenarier. 
Metoden är lämplig att användas på användare som har framtida och igenkänd 
kunskap. 
 

• Etnografiska metoder 
Denna metod kräver omfattande utbildning, men ger å andra sidan djupgående insikt 
i hur användaren arbetar, tänker och resonerar. Kravhanteraren spenderar långa 
perioder hos användaren i syfte att kartlägga och förstå deras arbete, studera 
användarens arbetsmiljö, sociala aspekter och gruppsammansättningar. Att använda 
etnografiska metoder för att samla in krav kräver mycket tid i anspråk och dessutom 
stor öppenhet från användarens sida. Metoden är lämplig att användas på användare 
som har dold kunskap. (ibid.) 

 
Vid insamlingen kan en del problem uppstå. Karlsson (1998) refererar till Loucopoulos och 
Karakostas (Loucopoulos & Karakostas, 1995) som anser att de fyra vanligaste problemen vid 
kravinsamlingen är enligt nedan. 
 

• Kunder och användare har inte alltid en klar bild av sina krav på det kommande 
systemet. Oftast saknas också kunskap om de tekniska möjligheter som finns. 
 

• Kunder och användare har ofta svårt att uttrycka och förmedla sin domänkunskap. 
 

• Kunder och användare använder ofta specifika uttryck och termer relaterade till den 
egna organisationen och dess kompetensområden. Eftersom utvecklare oftast gör 
likadant blir kommunikationen ofta ineffektiv. 
 

• En del intressenter kan vara negativa till införandet av det nya systemet, eftersom det 
kanske förändrar deras situation eller deras arbetsuppgifter. Detta kan ofta leda till 
problem i kommunikationen. (ibid.) 
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Efter insamlingen brukar krav dokumenteras, oftast i en kravspecifikation. 
Kravdokumentering är viktig eftersom den bland annat fungerar som underlag för kommande 
utvecklingsaktiviteter. Kravdokument används till exempel ofta vid testning för att verifiera 
att system verkligen uppfyller krav. (ibid.) 
 
Validering av krav syftar till att säkerställa att dokumenterade krav dels beskriver rätt 
egenskaper för systemet dels beskriver egenskaperna på rätt sätt. I princip innebär validering 
att svara på frågan ”Bygger vi rätt system?”. Ett vanligt förekommande sätt att validera 
kraven är inspektera dem. Enligt Fagan (Fagan, 1976) som Karlsson (1998) refererar till, är 
inspektion ett systematiskt sätt att manuellt granska dokument i syfte att identifiera fel, 
problem eller andra avvikelser. Ett annat vanligt hjälpmedel för kravvalidering är att utveckla 
en prototyp för att illustrera hela eller delar av systemet för användaren eller kunden. Enligt 
Gomaa (1990) som Karlsson (1998) hänvisar till, kan användandet av prototyper innebära 
både tids- och kostnadsbesparingar i utvecklingsprojekt. Detta eftersom fel då identifieras 
tidigt, vilket i sin tur minskar kostnader för felkorrigeringar. (ibid.) 
 
Näst sista och en av de viktigaste aktiviteterna i kravhanteringens spiralmodell är prioritering 
av krav, vilket innebär att kravens olika betydelsegrad för det kommande systemet fastslås 
och dokumenteras. Vissa krav kan vara mer betydande för systemet än andra och hur 
prioriteringen skall fördelas kommer systemets leverantör och kund överens om. Beroende av 
betydelsegraden, beslutar man om vilka krav som skall uppfyllas omedelbart och vilka som 
kan uppfyllas i en senare utgåva av systemet. Kravprioriteringen är ett av de största 
problemen inom kravhanteringen. Dock saknas effektiva prioriteringsmetoder skriver 
Karlsson. (ibid.) 
 
Planering av krav innebär att bestämma vilka av kraven som skall implementeras och i vilka 
utgåvor det skall ske. Förvaltning av krav sker under hela utvecklingsprocessen och är inte 
begränsat till de aktiviteter som sker efter det att kraven är dokumenterade. Exempel på 
förvaltningsaktiviteter är konfigurations- och förändringshantering av krav. (ibid.) 

4.3 Krav och kravspecifikation 

Ett krav är en önskvärd egenskap eller funktion som speglar intressenternas uttryckta behov 
hos ett system (Karlsson, 1998). Krav dokumenteras tidigt i systemutvecklingsarbetet i en 
kravspecifikation. En del tycker att det i kravspecifikationen endast skall beskrivas vad ett 
system skall utföra och inte hur. Svaret på frågan hur systemet skall utföra sina uppgifter skall 
enligt dem ges i systemets designspecifikation. (Kotonya & Sommerville, 1998) 
Kravspecifikationen skall alltså stå till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet (Andersen, 
1998). 
 
Innehåll och utformning på en kravspecifikation varierar beroende på typ av system och 
metod för kravinsamling. (Karlsson, 1998) Ett sätt att utforma en kravspecifikation är att till 
exempel följa IEEE Std 830-1998 Recommended Practice for Software Requirements 
Specifications. Standarden är framtagen av Institute of Electrical and Electronic Engineers, 
som är ett organ som utformar processtandarder inom flera olika ämnesområden. Standarden 
lämpar sig framför allt för tekniskt inriktade system men kan även användas för 
administrativa system. (IEEE Std 830-1998, 1998) 
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IEEE Std 830-1998 Recommended Practice for Software Requirements Specifications 
innehåller en beskrivning av vad en kravspecifikation bör innehålla och en vägledning till hur 
kravspecifikationen kan struktureras. Enligt denna rekommendation bör en kravspecifikation 
ha struktur som i bilden nedan. 
 

 
Innehåll 
1. Inledning 

a. Avsikt med specifikationen 
b. Omfattning 
c. Definitioner och förkortningar 
d. Referenser 
e. Översikt 

2. Översiktlig beskrivning 
a. Produktens perspektiv / produkten i sin omgivning 
b. Produktens funktioner 
c. Användarkaraktäristik 
d. Bivillkor och begränsningar 
e. Antaganden och beroenden 

3. Kravförteckning (detaljerade krav organiserade enligt en 
vald struktur) 

Bilagor 
Index 

 
 

Bild 4.3: En kravspecifikations innehåll enligt IEEE Std 830-1998. 
 
Kravförteckningen bör organiseras så att samhörande krav hålls ihop. Olika kravtyper bör få 
egna rubriker. (ibid.) 
 
Ett krav i kravspecifikationen skall beskrivas med en viss typ av information eller attribut 
(Karlsson, 1998). Lämpliga attribut som föreslås av Seger (Seger, 1996) och som Karlsson 
refererar till, är bland annat titel, kravbeskrivning, insamlingsdatum, ändringsdatum, källa, 
motivering och prioritet. 
 
Krav kan aldrig vara 100 % kompletta, men när de beskrivs skall de beskrivas med 
ambitionen att hålla sig till några kriterier som gör att kraven blir tillräckligt kompletta för 
aktiviteter som kommer senare i utvecklingsarbetet. Karlsson hänvisar till Davis (Davis m.fl., 
1993) när han anger några av kravkriterierna. Enligt Davis skall krav vara entydiga, korrekta, 
förståeliga, verifierbara, internt konsistenta, genomförbara, designoberoende, spårbara, 
modifierbara, prioriterade, icke-redundanta, precisa, återanvändbara och korsrefererade. 
(Karlsson, 1998) 
 
När Karlsson (Karlsson, 1998) klassificerar krav skiljer han på två olika kravklassificeringar. 
I den ena klassificeringen refererar Karlsson till Yeh och Zave (Yeh & Zave, 1980) när han 
delar in krav efter den traditionella indelningen som redovisas nedan. 
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• Funktionella krav 
De här kraven beskriver vad ett system skall göra dvs. vilka funktioner det skall 
tillhandahålla.  

 
• Icke-funktionella krav  

Dessa krav beskriver hur systemet skall göra saker dvs. vilka krav som ställs på 
användandet av systemet.  

 
I den andra klassificeringen refererar Karlsson (Karlsson, 1998) till Cohen (1995) och delar in 
kraven efter deras förmåga att tillfredsställa de olika intressenterna. Görs denna klassificering 
resulterar indelningen i tre olika kravtyper, angivna nedan. 
 

• Sensationella krav  
Dessa krav är inte uttalade av användaren eller kunden men skulle glädja densamma 
om systemet skulle uppfylla dem. 

 
• Normala krav 

Dessa krav är ofta uttalade av användaren eller kunden och kan därför samlas in av 
systemets leverantör. 

 
• Förväntade krav  

Dessa krav är inte uttalade av användaren eller kunden men om systemet inte skulle 
uppfylla dem skulle det leda till missnöje. 

 
Kravspecifikationen bör inte innehålla krav på projektutformning eller detaljer om systemets 
konstruktion annat än i form av bivillkor eller begränsningar. Hur ett system utformas i detalj 
är upp till konstruktörerna att bedöma och bör inte ingå i kravspecifikationen eftersom det kan 
begränsa valmöjligheterna. (IEEE Std 830-1998, 1998) 

4.4 Prototyputveckling 

En prototyp är en modell av det framtida systemet som tidigt tas fram i en utvecklingsprocess. 
När det gäller hårdvarusystem utvecklas prototyper ofta för att testa systemdesign. I 
mjukvarusystem används de dock mer till att samla in och utvärdera systemkrav. (Kotonya & 
Sommerville, 1998) 
 
Prototyputveckling är en teknik som ger möjligheter att utforska nya lösningar, prova 
funktionalitet, hitta ett systems krav och svagheter, testa prestanda eller utseende, prova 
sekvenser av kommandon (Gulliksen & Göransson, 2002). En prototyp behöver inte vara 
identisk med slutprodukten i alla avseenden. Det viktiga är att den är så lik slutprodukten som 
möjligt på de områden som man vill prova ut. (Andersen, 1998) 
 
Prototyper kan användas till att å ena sidan hjälpa kunden att förklara och precisera sina krav 
dvs. hjälpa kravinsamlaren att fastställa en kravspecifikation och å andra sidan hjälpa 
utvecklaren att ta fram och undersöka idéer kring en teknisk lösning eller design som sedan 
står som grund för det färdiga systemet. Genom prototyputveckling kan användarna göras mer 
delaktiga i utvecklingsarbetet och kravinsamlingen, vilket leder till bättre kommunikation 
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mellan kravinsamlaren eller systemutvecklare och användaren.  (Gulliksen & Göransson, 
2002) 
 
Prototyper som används som grund vid kravinsamlingen måste, på grund av sitt 
användningsområde, utvecklas tidigt för att inte fördröja kravanalysprocessen. För att 
underlätta prototyputveckling finns flera hjälpmedel att välja bland. Några av dem är 
användning av pappersprototyper eller prototypverktyg som Visual Basic, filbibliotek och 
databaser. (Ford, 1994) 

 
Prototyper är dessutom praktiska att utveckla då krav samlas in eftersom det för användarna 
oftast är lättare att förstå en konkret modell än en kravspecifikation. Prototypen kan hjälpa 
användarna att enklare peka ut eventuella problem och ge nya förbättringsförslag för krav. 
(Kotonya & Sommerville, 1998) 
 
Prototyper kan även användas genom att systemutvecklaren gradvis utvecklar prototypen och 
förfinar den tills den blir den färdiga produkten. Med andra ord, en första prototyp av 
systemet utvecklas baserat på kundens krav. Kunden utvärderar denna prototyp och kommer 
med synpunkter, vilket kan leda till att prototypen förändras och utvecklas vidare. Processen 
upprepas tills kunden är nöjd dvs. systemet är färdigutvecklat. (Gulliksen & Göransson, 2002) 
 
Enligt Göransson och Gulliksen (Gulliksen & Göransson, 2002) kan prototyputveckling delas 
in i nedanstående tre typer. 
 

• Horisontell  
Horisontell prototyputveckling innebär oftast att prototypen simulerar 
användargränssnittet dvs. den innehåller hela gränssnittet mot användaren men 
inga underliggande funktioner. Fördelarna är att det på så sätt går relativt snabbt 
att implementera prototypen och att den ger en god överblick av systemet. 

 
• Vertikal  

Vertikal prototyputveckling innebär att prototyputveckling görs på djupet. Oftast 
implementeras endast en begränsad del av systemet, dvs. ett fåtal kritiska 
funktioner. Fördelarna med vertikala prototyper är att de implementerade 
funktionerna kan testas mycket noggrant. 

 
• Scenario 

Den här typen av prototyputvecklingen innebär att ett enklare scenario görs för 
exempelvis en eller ett antal arbetsuppgifter.  

 
I praktiken är prototyperna oftast en blandning mellan första två indelningarna (ibid.). Vad de 
olika typerna av prototyputveckling fokuserar på framgår ur Bild 4.4 Olika sätt att utforma en 
prototyp nedan. 
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Bild 4.4: Olika sätt att utforma en prototyp. 

4.5 Prototyputvärdering 

Utvecklingsprocessen är en iterativ och inkrementell process. Nya krav på struktur, innehåll, 
interaktion och presentation kan dyka upp under produktens utveckling och användning. 
Framtagning av prototyper som kan testas och utvärderas i ett tidigt stadium av 
utvecklingsprocessen underlättar detta. (Gulliksen & Göransson, 2002) 
 
Utvärderingen är en återkommande aktivitet under utvecklingsprocessen. Flera 
utvärderingsmetoder finns att tillgå. Några av dem beskrivs nedan. Metoder kan delas in i två 
kategorier, experimentell och prediktiv. Experimentella metoder observerar hur användaren 
använder systemet, medan prediktiva metoder försöker förutse hur användaren tänker och 
skulle använda systemet. Flera metoder kan användas för utvärdering av ett och samma 
system. Vilka metoder som används vid utvärderingen är olika från situation till situation. 
Valet beror till stor del på hur svårt det är att få tag på användare som skulle delta i 
utvärderingen. (Nielsen, 1993) 
 

• Tänka högt (eng. Thinking aloud) 
Denna utvärderingsmetod inkluderar användaren. Användaren får till uppgift att utföra 
en viss uppgift för att därefter tänka högt och framföra sina åsikter samtidigt som 
han/hon utför uppgiften. På det här sättet får testledare veta hur användaren tänker och 
vad dennes syn på systemet är, vilket gör metoden effektiv. (CID, 1996) 
 

• Heuristisk utvärdering (eng. Heuristic evaluation) 
Denna metod är, till skillnad från den ovannämnda, prediktiv. Den utförs vanligtvis av 
en mindre grupp expertutvärderare, som jämför systemets användbarhet mot 
fördefinierade tumregler, så kallade heuristiker för användbarhet. Exempel på 
heuristiker kan vara konsistens i systemet, att systemet är flexibelt och kan användas 
både av erfarna och oerfarna användare, att systemet talar användarens språk, att 
informationen presenteras på i naturlig ordning. (ibid.) 
 

• Kognitiv genomgång (eng. Cognitive walkthrough) 
Även den här metoden är prediktiv. Experterna simulerar hur användarna skulle utföra 
uppgifter och på så sätt söker man användbarhetsbrister i systemet. Experterna skall 
bedöma om gränssnitt är enkelt att förstå och använda för användaren. Användarna är 
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alltså inte delaktiga i denna utvärdering. (ibid.) 
 

• Prestandamätning (eng. Performance measurement) 
Användarna är delaktiga i utvärderingen genom att utföra förutbestämda uppgifter i ett 
laboratorium. Kvantitativ data samlas in och resultatet kan användas för att intyga att 
systemet till exempel uppnår vissa mål eller tillfredsställer vissa krav. Två 
konkurrerande system kan jämföras med hjälp av denna utvärderingsmetod. (ibid.) 
 

• Fokusgrupper (eng. Focus groups) 
Det här är en informell metod som inkluderar användaren i utvärderingen. Metoden 
går ut på att en grupp användare diskuterar ett visst problem eller hela systemet under 
ledning av en moderator. Moderatorns uppgift är att se till att grupper håller sig till 
och fokuserar på givna diskussionsämnet. Samtidigt skall användarna inte känna sig 
besvärade av moderatorns stöd. Med andra ord skall diskussionen från användarens 
synvinkel anses vara fri och ostrukturerad. (ibid.) 

 
Synpunkter som kommer fram under utvärderingen av en prototyp kan ge förbättringar av 
prototypen eller försäkra om att systemet kommer att motsvara användarnas önskemål och 
krav. Prototypen bör därför visa hur vad systemet kan göra för användaren och vad det kräver 
av användaren. (Andersen, 1998) 
 
Kotonya och Sommerville (Kotonya & Sommerville, 1998) skriver att prototyper är praktiska 
eftersom de möjliggör att krav som eventuellt missas vid kravinsamlingen kan fångas upp vid 
prototyputvärderingen. Med andra ord prototyper är användbara vid kravvalideringen. 
Valideringen kan påbörjas med en ofullständig prototyp. Dock pågår validering och 
prototyputvärdering samtidigt som prototyputveckling fortsätter. Aktiviteter sammanfattas i 
Bild 4.5 nedan. 
 

 
 

Bild 4.5: Prototyputvärdering och validering av krav pågår  
samtidigt som prototyputveckling. 

 
Valet av testpersoner är ett viktigt moment. Användarna av det färdiga systemet bör, om 
möjligt, vara utvalda som testpersoner. Dessutom är det bra om användarna har olika 
arbetsuppgifter och behov av systemet, dvs. om användarna arbetar inom olika 
verksamhetsområden där systemet skall användas. Detta för att utvärderingen skall bli så 
heltäckande som möjligt. (Kotonya & Sommerville, 1998) 
 
Som testmetod kan testscenarier användas. Problem som uppstår vid testningen skall 
dokumenteras. Även förslag på förbättringar skall vid den här tidpunkten samlas in och 
dokumenteras. (ibid.) 
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4.5.1 Scenarier som utvärderingsmetod 
Ett scenario är exempel på en realistisk interaktion mellan systemet och systemanvändaren 
vid utvärderingen. Härigenom simulerar användaren användning av systemet i frågan 
(Kotonya & Sommerville, 1998). Scenarier skall vara kortbeskrivna och relevanta för 
användaren. De skall helst basera sig på de uppgifter systemet främst är tänkt att användas till. 
(Nielsen, 1993) 
 
Utveckling av testscenarier kräver planering eftersom användarna vanligtvis har sina 
arbetsuppgifter att utföra och inte kan lägga någon tid på att validera kraven och prototypen 
med eget utvecklade scenarier. Scenarier skall täcka stor del av kraven som systemet skall 
uppfylla. (Kotonya & Sommerville, 1998) 
 
Då flera uppgifter skall utföras av användaren, kan deras ordning påverka testresultaten. Den 
första och sista uppgiften är speciellt viktiga, enligt Nielsen (Nielsen, 1993). Den första 
uppgiften bör vara en lätt uppgift för att användaren skall känna att han/hon vill fortsätta 
utföra fler uppgifter. Den sista uppgiften bör vara av den typ som låter användaren känna att 
han/hon gör någon nytta, som till exempel att skriva ut en resultatsida. Nilsen rekommenderar 
att användaren inte tilldelas alla testscenarier på en gång, utan att hellre presenterar dem en 
efter en. Detta för att ha möjlighet att avbryta användartesten, om så skulle krävas, men utan 
att användaren på grund av detta känner sig inkompetent. (Nielsen, 1993)  
 
Under exekveringen av scenarier är det bäst att låta användarna testa prototypen själva. Detta 
eftersom de då kan testa prototypen på ett mer naturligt sätt än när deras utvärdering 
observeras. Dock måste användarnas testning av prototypen observeras en del eftersom bland 
annat information om problem vid användning insamlas härigenom. (Kotonya & 
Sommerville, 1998) 
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5 Empiriskt resultat 

I det här kapitlet redovisas författarnas tillvägagångssätt under examensarbetet. En 
anknytning till metoder och teorier som beskrivits tidigare i rapporten görs och viktiga beslut 
som fattats under arbetets gång motiveras. 

5.1 Litteraturstudie 

Litteraturen studerades kontinuerligt under examensarbetet med betoning under de första 
veckorna. Syftet med litteraturstudie var att få kunskap om bland annat olika rapporttekniker, 
undersöknings- och kravinsamlingsmetoder. Kunskaper om prototyputveckling och -
utvärdering samt om de verksamhetsområden som skulle undersökas i examensarbetet var 
också viktiga att inhämta. Litteraturen tillhandahölls genom sökning i Luleås och Linköpings 
universitetsbibliotek, på Electrolux Home Products verksamhetssystem samt Internet. 

5.2 Projektgång 

Internt betraktas verksamheten på Electrolux Home Products i Mariestad som ett nätverk av 
processer. Därmed är man inom företaget redan väl bekant med definitionen av en process 
samt förbättringsarbetet med detsamma. Företaget strävar ständigt efter förbättringar av sina 
processer eftersom insikten finns att de flesta processerna har stora förbättringspotentialer. 
Förbättringar görs bland annat i syfte att till sina kunder leverera produkter av så hög kvalitet 
som möjligt med så liten resursåtgång och produktionskostnad som möjligt för företaget. 
 
Inom verksamhetens processer förekommer variationer och man är väl bekant med att 
variationsorsakerna kan vara antingen slumpmässiga eller urskiljbara. Uppföljningsarbetet 
görs bland annat för att urskilja variationsorsakerna och kunna gå in med lämpliga 
förbättringsåtgärder. Detta görs för att minska kassationskostnader. 
 
Den typen av variation som i det här examensarbetet stod i fokus är kassationer inom 
företagets produktionsenhet. Redan idag förs statistiken över kassationer för att kunna planera 
och vidta åtgärder som skulle leda till minskat antal kassationer inom produktionen. Dock 
anses denna uppföljning vara otillräcklig och bristfällig. Övergång till ett datoriserat 
rapporteringssystem är önskvärt eftersom uppföljningsarbetet därigenom anses kunna 
effektiviseras och förbättras. 
 
För att underlätta utvecklingsarbetet med ett rapporteringssystem behövs underlag, som då 
bland annat skall utgöras av en kravspecifikation för det kommande systemet. I nedanstående 
bild ges en översikt över aktiviteterna under projektets gång. Aktiviteterna gav grunden för 
och resulterade i en kravspecifikation och en prototyp som visar hur det kommande systemet 
skulle kunna utformas och designas. Krav som ställs på detta system och skärmbilder av 
prototypen finns i kravspecifikation i Appendix A på sidan 59. 
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Bild 5.1: Aktiviteterna under examensarbetet. 

5.3 Förstudiefas 

I början av examensarbetet fanns ett självklart behov av att lära känna verksamheten för att få 
en bättre uppfattning om uppgiften. För att förstå syftet och målet med uppgiften och på så 
sätt tidigt kunna påbörja insamling av mest relevant information för uppgiften utgicks från 
nedanstående punkter. 
 

• Utföra en uppgiftsanalys i syfte att inhämta information och kunskaper om hur 
kassationsrapporteringen sköts idag och vilka rapporteringsrutiner som finns. 
 

• Utföra en användaranalys för att information och kunskaper om vilka användargrupper 
som finns inom verksamheten och hur systemkrav skall kunna samlas in från dessa 
grupper. 
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• Studera befintlig litteratur angående kassationsrapportering och kravhantering 
eftersom framtagning av en kravspecifikation skulle vara främsta målet för arbetet. 
Dessutom var det viktigt att få veta vilka prototyputvecklings- och  
–utvärderingsmetoder fanns att tillgå. Mer om litteraturstudien finns i avsnitt 5.1  
Litteraturstudie på sidan 31. 

 
I och med att en kravspecifikation för ett rapporteringssystem inom produktionen skulle tas 
fram studerades främst fabrikens verksamhet när det gäller kassationer på produktionsnivå.  
 
Produktionen är uppdelad i fyra resultatområden och alla besöktes för att se hur kassationer 
hanteras inom vart och ett av områdena. Varje område kunde ses som ett nätverk av mindre 
processer då hela produktionen genomsyrades av processtänkandet. Dock var dessa 
processnätverk svagt kopplade till varandra. Det framkom nämligen att varje resultatområde 
hade utvecklat och tillämpat sina egna kassationshanteringsrutiner. Med andra ord hade 
produktionen inte några enhetligt definierade rutiner för kassationshantering inom alla dess 
områden. Det mest gemensamma för alla områden var att kassationer brukade bokföras. 
Bokföringen inom alla områden ägde rum nästan samma dag i veckan, mer precis på fredagar. 
Dessutom togs statistikdiagram för de egna kassationerna fram inom alla områden. Under 
rubriken 5.3.1 Resultatområden i fokus på sidan 34 finns en beskrivning av resultatområden, 
medan avsnitt 5.3.2 Kassationshantering i dagsläget på sidan 36 belyser 
kassationshanteringen inom två utvalda verksamhetsområden. 
 
Kunskaper om hur väl rutiner vid kassationsrapporteringen inom produktionen stämde 
överens med rutiner beskrivna i verksamhetsdokumentationen skulle också inhämtas. 
Jämförelsen dem emellan visade att kassationsrutiner var bristfälligt beskrivna i 
dokumentationen. Med andra ord var vissa rutiner inte beskrivna eller inte alls stämde överens 
med de rutiner som tillämpades inom produktionen. Eftersom uppdraget var att arbeta med 
kravinsamling för ett system som sedan skulle användas inom produktionen gjordes valet att i 
fortsättningen fokusera på och utgå ifrån de rutiner som tillämpats i praktiken. 
 
Insikten om både hur omfattande verksamheten är och hur många moment och fakta som 
behövde kännas till vid en kassationshändelse och –rapportering befann sig snart. För att 
hinna med alla arbetsmoment i examensarbetet och samtidigt grundligt utföra arbetet, 
begränsades arbetet till endast en del av verksamheten. Avgränsningar som då gjordes i 
samråd med handledaren på företaget redovisas i kapitel 4 Teoretisk referensram för metod på 
sidan 20. Bakom avgränsningen fanns en tanke. Det rapporteringssystem för vilket krav 
skulle sammanställas skulle enligt handledaren också kunna användas som ett slags 
kommunikationsmedel då det gällde kassationer mellan verksamhetens kostnadsställen. 
Genom att avgränsningen till Produktion Dörr (PD) och Extrudering gjordes, blev uppgiftens 
mål att utreda vilka krav som ställdes på systemet vid kassationshändelser där kontaktbehovet 
mellan något av PD:s kostnadsställen och Extrudering fanns. Kontaktbehovet fanns vid 
kassationshändelser där annat kostnadsställe än det egna skulle belastas med 
kassationskostnad för en eller flera kasserade detaljer. Hur kommunikationen mellan två 
kostnadsställen skulle kunna skötas i det nya systemet beskrivs i kapitel 4 Funktionella krav 
som finns i kravspecifikationen i Appendix A. 
 
För att förstå användarna, deras arbetsroller och arbetsuppgifter beträffande 
kassationshanteringen fördes samtal med de berörda parterna, som på olika sätt var knutna till 
kassationshanteringsprocessen. Information om hur de utförde sina arbetsuppgifter 
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inhämtades genom att följa deras arbete i den naturliga miljön dvs. produktionsmiljön. Allt 
detta gjordes för att få reda på hur kassationshanteringen går till idag, vem som sköter vilken 
arbetsuppgift och hur ansvaret fördelas, hur informationen hanteras samt vad informationen 
används till efter att den har samlats in. Rubriken 5.3.2 Kassationshantering i dagsläget på 
sidan 36 innehåller en beskrivning av hur kassationer hanteras idag inom de utvalda 
resultatområdena. Användaranalysen visade att användarna vid en kassationshändelse kunde 
delas upp i två grupper. Den ena gruppen ansvarade för själva kassationsrapporteringen och 
dess användare döptes senare till terminalanvändare. Den andra gruppen ansvarade bland 
annat för uppföljning av kassationskostnader och användare inom denna grupp döptes senare 
till MA-gate-användare. Beskrivning av dessa två användargrupper finns i avsnitt 2.4 
Beskrivning av användarkategorier på sidan 71 i kravspecifikationen, Appendix A. 
 
Tidigt insågs att användarna hade olika kännedom om planer på att införa ett nytt 
rapporteringssystem. MA-gate-användarna hade mer kännedom om det än 
terminalanvändarna, fast kännedomen varierade även i den förstnämnda gruppen. Dessutom 
hade användarna olika kunskaper i hur dagens kassationsrapportering sköttes. Orsaken till 
detta var att kunskapen om kassationshanteringen i de flesta fall var beroende av arbetsrollens 
samband med hanteringen.  
 
Användarnas förmåga att förmedla sin kunskap om dagens hanteringsprocesser varierade 
också. Kunskapen hos båda användargrupper som förekom mest var antingen framtida, 
tillgänglig eller igenkänd. Om dessa kunskapskategorier skrevs i avsnitt 4.2 
Kravhanteringsprocess på sidan 21.  
 
Under observationer inom produktionen och samtal med användarna antecknades det mesta, 
vilket visade sig vara en bra metod då det senare gjordes en uppgiftsanalys. En sak som lades 
märke till är att observationer och den ostrukturerade formen på samtal måste övergå i en mer 
strukturerad form när kravinsamlingen skulle påbörja. Detta för att förhindra att anledningen 
till samtalen urholkas. 
 
I samråd med handledaren bestämdes att det främsta målet med arbetet skulle vara att 
sammanställa en kravspecifikation, där de krav som var gemensamma för alla områden inom 
produktionen skulle komma med. Dessutom skulle det genom att ta fram en enkel prototyp 
visas hur systemet skulle kunna utformas och fungera i verkligheten. 
 
I slutet av förstudiefasen fanns en bättre uppfattning om verksamheten och dess omfattning, 
problemets natur och tekniker tillgängliga för att lösa problemet. Att gå över till 
kravinsamlingsfasen var nästa självklara steg i arbetet. 

5.3.1 Resultatområden i fokus 
De två områden inom produktionen som fokuserats på var Extrudering och PD. 

5.3.1.1 Extrudering 
Extrudering är ett kostnadsställe inom resultatområdet Produktion Hölje (PH) och ansvarar för 
producering av plastark till både PH och PD. Extrudering är den interna leverantören av 
plastark till PD. 
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Plastark tillverkas av små plastkulor, så kallat granulat som blandas med olika 
bakteriedödande kemikalier samt glansskikt för att få önskat kvalitet på arken.  
 
Inom avdelningen Extrudering finns två stycken extruderingsmaskiner som producerar 
plastarken. Maskinerna kallas för Extruder 1 och Extruder 2. Extruder 1 tillverkar plastark till 
PD, medan Extruder 2 tillverkar plastark till PH. Denna uppdelning finns för att så lite 
maskinjusteringar som möjligt skall göras, eftersom arkens tjocklek och mått till dörrar 
respektive hölje är olika. Antal maskinjusteringar vill hållas lågt eftersom justeringar är en 
faktor som påverkar antal kassationer. Ju fler gånger maskiner ställs om under produktionen 
desto flera kassationer resulterar det i. Om behovet uppstår kan båda maskiner justeras så att 
de tillverkar en och samma sorts plastark, antingen för PD eller PH. 
 
Efter att plastarken har kommit ut ur respektive extruderingsmaskin staplas de på träpallar 
med hjälp av en robot. Träpallarna innehåller vanligtvis mellan 250 och 300 stycken plastark 
som försluts med plast för att inte samla på damm. Varje pall märks med en pallblankett. 
Blanketten innehåller information om bland annat plastarkens mått, antal ark på pallen samt 
underlag för återkoppling angående kasserade ark från aktuella pallen.  
 
Blanketten kommer till användning då ett antal ark ur en pall som skickats till PD kasseras 
inom PD och fel bedöms vara förorsakade av Extrudering.  Blanketten skickas då tillbaka från 
PD till Extrudering samtidigt som Extrudering belastas med kassationskostnaden för 
kasserade ark.  
 
Precis som överallt inom produktionen uppstår en del kassationer även här av olika orsaker. 
En hel del kassationer uppstår just då man justerar om maskiner för tillverkning av olika 
sorter av plastark som behövs i produktionen. Andra fel som förekommer kan vara 
dammpartiklar, svarta prickar, tunn plastark osv. Informationen om felen som lett till 
kassation fås först då en ifylld pallblankett skickas tillbaka till Extrudering. 

5.3.1.2 Produktion Dörr PD 
PD ansvarar för producering av dörrar till kyl-/frysskåp. Inom PD finns flera kostnadsställen 
och varje kostnadsställe har tilldelats ett nummer.  
 
Inom PD omvandlas plastark genom vakuumformning till plastkupor. En kupas kanter klipps 
till rätt mått och kupan skickas vidare via maskinbandet till en avsyningsplats. På 
avsyningsplatsen står en avsynare som kontrollerar om kupans kvalitet avviker från den 
önskade kvalitetsnivån. I fall avvikelse förekommer kasseras kupan, annars lagras den på en 
pall för att skickas vidare inom produktionsledet. 
 
Inom PD behandlas även plåtark. Plåten kommer färdigklippt till PD där dess kanter viks. I ett 
senare led av produktionen inom PD bli plåten utsidan på en dörr, medan plastkupan blir 
insidan av samma dörr. Efter sammansättningen av plåt, plast och övriga detaljer skummas 
dörren. Skummade dörrar lagras på ett internt lager innan de skickas vidare till 
resultatområdet Produktion Montering som ansvarar för skåpmontering. 
 
Olika slags felorsaker som förekommer inom PD grupperas i så kallade kostnadsslag. Detta 
görs dock inom hela produktionen och är inget specifikt för PD. Inom ett och samma 
kostnadsslag förekommer ett antal olika felorsaker som har en och samma orsakande part. 
Vanligt förekommande kostnadsslag är bland annat leverantörsfel, maskinfel och egna fel. 
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Egna fel är sådana fel som orsakats på materialet beroende på den mänskliga faktorn. På 
motsvarande sätt är maskinfel sådana fel som orsakats av någon maskin inom ett av PD:s 
kostnadsställe. Maskinfel kan exempelvis omfatta felorsaker som klippfel, repor och släppluft. 

5.3.2 Kassationshantering i dagsläget 
Kassationer hanteras delvis på lite olika sätt inom resultatområden PD och PH dvs. 
Extrudering. I avsnitten nedan beskrivs hur hanteringen går till inom respektive område. 
 
Det som är gemensamt för båda områden i fokus och hela produktionsenheten på EHP i 
Mariestad är att kassationsdata lagras i företagets centrala databas. Därifrån tas data ut till 
bland annat det ekonomiska redovisningssystemet och statistiska redovisningar på MA-gate.  
 
Informationen på MA-gate tillfredsställer tyvärr inte fabriksledningens behov med avseende 
på bland annat tydlighet, översiktlighet och informationsmängd. Den informationen som finns 
angående kassationer visas för en vald tidsperiod i list- och stapeldiagramform. Dock är den 
informationen svåröverskådlig och informationsfattig. Kostnader som visas i en lista omfattar 
endast ett av flertal kostnadsställen inom produktionen. Då till exempel en jämförelse av 
kostnader mellan två eller fler kostnadsställen önskas är man tvungen att själv skapa 
stapeldiagram i Excel utifrån informationen på intranätet. Någon jämförelse mot måltal 
förekommer inte heller i diagrammen, vilket försvårar tolkning av redovisat data. 
 
Att kassationsredovisning sker en gång per vecka är lågfrekvent. Det anses vara en stor 
nackdel med dagens sätt att rapportera och hantera kassationer. Informationsuppdatering 
önskas därför förekomma oftare än idag. Kommunikation och återkoppling mellan olika 
resultatområden inom produktionen är inte heller tillfredsställande, vilket framgår bland annat 
ur avsnitt 5.3.2.1 Extrudering på sidan 36. 
 
I kravspecifikationen i Appendix A på sidan 59 beskrivs vilka krav som ställs på bland annat 
översiktlighet och tydlighet i informationspresentationen. Där framgår det också att 
uppdateringsfrekvensen för informationen blir avsevärt bättre genom att till exempel 
terminaler används för inrapportering av kassationer. 

5.3.2.1 Extrudering 
Extrudering sköter, till skillnad från övriga kostnadsställe inom PH, sin kassationsstatistik 
självständigt. Övriga kostnadsställen inom PH antecknar sina kassationer på kassationslistor, 
men skapar ingen statistik för kassationer själva. Kvalitetstekniker för PH går istället i slutet 
av veckan runt inom PH och samlar in alla kassationslistor för att slutligen rapportera in 
kassationsdata i databasen och skapa kassationsstatistik för dessa kostnadsställen. Varje 
resultatområde inom produktionsenheten på EHP har endast en kvalitetstekniker. 
 
Kvalitet på plastark kontrolleras kontinuerligt inom Extrudering. Det finns endast en 
avsyningsplats inom kostnadsstället. Plastark som anses ha bristande kvalitet dvs. detaljfel 
som inte går att åtgärda och måste därför kasseras, samlas i en container. Containern fylls på 
tills den är full. Vilken tid det tar att fylla en container varierar och kan ta allt från en dag till 
flera dagars period, beroende på felfrekvensen. Kasserade ark vägs. Både mängden och 
kassationsorsaker antecknas på kassationslistan. Först därefter transporteras kasserade ark 
iväg till återvinning eller förbränning. 
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Kassationslistan tas in en gång i slutet av veckan. Kassationsdata rapporteras in i databasen 
och kassationsstatistiken skapas. För att få fram statistiken dvs. statistikdiagram används 
Excel-mallar som skapats internt inom Extrudering. Detta efter att kassationsdata matas in i 
mallen. Statistiken redovisas för anställda inom kostnadsstället via anslagstavlan. Samtidigt 
får områdeschefen, kvalitetstekniker, processägare och personalledare inom PH också en 
kopia över samma veckostatistik. 
 
Då och då får Extrudering tillbaka pallblanketter från PH och PD. På blanketterna redovisar 
PH och PD de kassationskostnader som de belastar Extrudering med. Detta för att de bedömer 
att Extrudering förorsakat kassationer angivna på blanketterna. Extrudering kan i det här läget 
antingen ta på sig kostnaden eller vägra göra det vilket leder till förhandlingar.  
 
Förhandlingarna är i själva verket ett samtal då det bestäms vem som orsakat felet som lett till 
kassationen och om Extrudering eller det belastande kostnadsstället skall ta 
kassationskostnaden på sitt kassationskonto.  
 
Då kostnaden inte anses vara för stor och oskälig brukar Extrudering godkänna 
kostnadsbelastningen. Dock påverkar det oregelbundna blankettinflödet till Extrudering 
negativt kostnadsställets statistik. Exempelvis kan kassationskostnader på blanketterna vara 
tre veckor gamla. Eftersom dessa kassationer inte var kända för Extrudering när de var 
aktuella ger plötsligt veckostatistiken för den gångna veckan en falsk bild över 
kassationskostnader för kostnadsstället. Samtidigt visar statistiken för den pågående veckan, 
då de tre veckor gamla kassationskostnader tas med, också en falsk bild över aktuella 
kassationskostnader.  
 
Ovanbeskrivna hanteringssättet gör inte processen stabil. Det blir svårt att förutsäga 
kommande kassationsutfall och återkopplingen till kassationsorsakande part försenas och 
försvåras. På grund av fördröjningen blir det också svårare att avgöra om kassationsorsaker är 
slumpmässiga eller inte. 

5.3.2.2 Produktion Dörr PD 
Inom PD sätts detaljerna successivt samman till en dörr. Detaljerna avsynas kontinuerligt på 
flera avsyningsplatser för att säkerställa kvalitetsnivå. Varje avsyningsplats har en eller flera 
kassationslistor som avsynarna fyller i då de bedömer att en detalj har bristande kvalitet. 
Eftersom det handlar om ett flertal listor inom PD innehåller listorna bland annat information 
som det aktuella kostnadsställets nummer, kassationsorsaker specifika för det aktuella 
kostnadsstället, leverantörsnamn för den detalj som kasseras och veckonummer. 
 
Vid årsskiftet infördes en förändring i hanteringen av kassationslistor inom PD. Innan 
årsskiftet samlades listor en gång i slutet av veckan av kvalitetstekniker som då rapporterade 
in kassationsdata och skapade statistiken. Dock fick kvalitetsteknikern hjälp med 
inrapporteringsarbetet eftersom han var ny i sin roll som kvalitetstekniker. Personen som 
delade med sig kunskapen om inrapporteringen var fram till dess den enda som skötte och 
kunde utföra inrapporteringsuppgiften. Uppgiften var alltså väldigt beroende av en person 
vilket inte alls var bra och förändringar behövdes. 
 
Samtidigt som kvalitetstekniker fick veta hur kassationer rapporteras in utbildades fler till att 
kassationsrapportera. Detta eftersom nya rutiner som infördes efter årsskiftet fördelade 
rapporteringsarbetet till fler personer än endast en. Från och med årsskiftet rapporteras 
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kassationer in till databasen utav en person inom varje kostnadsställe där avsyning 
förekommer. Dock sker rapporteringen fortfarande lika lågfrekvent som före årsskiftet, dvs. 
en gång i slutet av veckan. 
 
Även inom PD använder man eget producerade Excel-mallar för att skapa statistikdiagram. 
Data som matas in i mallen är data som antecknats på kassationslistor och samlats in i 
veckoslutet. Utskrifter med statistikdata och -diagram delas ut på produktionsledningsnivå 
samtidigt som en del diagram hängs upp på anslagstavlor inom resultatområdet för att alla 
medarbetare skall kunna ta del av informationen. Vid veckomöten förekommer också samtal 
om aktuella statistikresultat. 

5.4 Kravinsamlingsprocess 

Spiralmodellen som beskrivits tidigare i kapitel 4.2 Kravhanteringsprocess på sidan 21 
innehöll de mest naturliga arbetssteg att ta. Därför valdes denna modell och den skulle följas 
så långt det var möjligt. Den första aktiviteten i spiralmodellen är kravinsamlingen och hur 
den genomfördes beskrivs i det här avsnittet. 
 
Under kravinsamlingsprocessen användes flera kravinsamlingstekniker. Insamlingen 
påbörjades med observationer och ostrukturerade intervjuer, vilka gav kännedom om 
verksamheten, dess aktörer och aktörernas behov. Dock insågs relativt snart att en mer 
strukturerad form av faktainsamling behövdes. Detta eftersom mängden av mindre väsentlig 
information för uppgiften verkade öka med tiden och skulle kunna försvåra 
informationsanalysen, vilket stämde väl överens med det som teorin påpekar om riskerna med 
dessa insamlingstekniker. 
 
Nästa val som gjordes var att fortsätta kravinsamlingen med strukturerade intervjuer och en 
enkätundersökning. I samråd med handledaren valdes befattningar dvs. personer som skulle 
utgöra målgruppen under tillämpning av dessa två insamlingstekniker. Intervjupersonerna 
skulle delta även i enkätundersökningen och var verksamma inom antingen produktionen eller 
fabriksledningen.  
 
Som tidigare skrivits skulle det kommande systemet ha två användargrupper. De som skulle 
delta i intervjuerna och enkätundersökningen kunde därmed tillhöra antingen den ena eller 
den andra användargruppen. Användargrupperna beskrivs närmare i avsnitt 2.4 Beskrivning 
av användarkategorier på sidan 71 i kravspecifikationen, Appendix A. 
 
Personerna inom målgruppen hade olika befattningar och genom sitt arbete fokuserade de på 
olika delar av kassationshanteringsprocessen. Bland dem fanns bland annat 
resultatområdeschefer, kvalitetstekniker, kvalitetsansvariga inom arbetslag, processägare och 
personalledare.  
 
Som tidigare angivet, skulle arbetet och därmed även kravinsamlingen fokusera på 
Extrudering och PD. Dock hade Extrudering, som ett kostnadsställe inom PH, samma 
resultatområdeschef och kvalitetstekniker som hela PH. Resultatområdeschef och 
kvalitetstekniker var de befattningar som ingick i användargruppen MA-gate-användare och 
därför inkluderades dessa personer i kravinsamlingen trots att de strikt sett var verksamma 
utanför fokusområdena. Det ansågs att den här utvidgningen behövdes för att få en jämvikt till 
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PD:s sammansättning av användargruppen. Dessutom ansågs att åsikter från dessa användare 
vara viktiga för utformningen av krav och det kommande systemet. 
 
Användargrupperna hade delvis olika behov i det kommande systemet. Därmed valdes 
anpassning av intervju- och enkätfrågor bland annat efter användarnas intresse i systemet. I 
gruppen bestående av terminalanvändare ingick de som för närvarande direkt ansvarat för 
rapporteringen av kassationshändelser. Till denna grupp ställdes frågor kring själva 
kassations- och rapporteringsprocessen samt presentationen av kassationsrelaterad data. 
Gruppen bestående av MA-gate-användare hade tillgång till företagets intranät MA-gate och 
ansvarade för uppföljning av kassationskostnader och annat kassationsrelaterat data inom det 
egna kostnadsstället eller resultatområdet. Därför frågades dessa användare om deras behov 
beträffande kassationsrelaterad data och presentation av densamma. Enkätfrågor finns 
bifogade i Appendix B. 
 
Det visade sig att det inte var enkelt att få grepp om informationshanteringen och 
informationsflöden inom processerna eftersom verksamheten är så pass omfattande. 
Dessutom lagrades den stora informationsmängden som kontinuerligt flödade genom 
verksamheten inte på ett ställe för att vara tillgänglig för större delen av aktörerna eller hela 
verksamheten. Istället lagrades informationen lokalt inom ett kostnadsställe eller 
resultatområde. Den betraktades som intern information och endast vissa befattningar inom 
kostnadsstället eller resultatområdet hade tillgång till den. Kopior på exempelvis 
kassationsstatistik skickades runt inom resultatområdet i pappersform av den personen som 
ansvarat för framtagning av statistiken. Även arkiveringstiden för statistikresultat varierade 
mellan kostnadsställen.  
 
Genom att hantera informationen på det här sättet skapades informationsöar som inte var 
kopplade till varandra i någon större omfattning. Kunskapen om hanteringen av 
kassationsinformation fanns oftast hos endast en person. Det var tydligt att behovet av ett 
rapporteringssystem som skulle möjliggöra för de anställda inom produktionen att rapportera 
in kassationer och skicka data vidare till lagring i en gemensam databas tillgänglig för hela 
verksamheten fanns. 
 
Trots att Extrudering och PD hanterade kassationer och kassationsinformation på olika sätt, 
kunde några paralleller emellan områden ändå dras. Båda områden hanterade någon form av 
in- och utdata och båda hanterade kassationer på ett visst fördefinierat sätt, fast deras 
hanteringsrutiner var olika.  
 
De flesta intervjuade var villiga att delta i intervjuer. Dock varierade deras kunskaper i hur 
dagens kassationsrapportering sköttes och förmåga att förmedla dessa kunskaper. Många av 
användarna hade liten kännedom om att ett datoriserat rapporteringssystem kan komma att 
införas och hade därmed inte en klar bild av sina krav på det kommande systemet. Eftersom 
teorin påpekar att problem av den här typen kan förekomma under kravinsamlingen var det 
inte förvånande att stöta på dem. Mer om problem som kan förekomma under 
kravinsamlingen finns i avsnitt 4.2 Kravhanteringsprocess på sidan 21. 
 
Trots variationer i kunskaper och förmedlingsförmåga framgick det klart under intervjuerna 
och genom enkätundersökningen att alla användare ville ha ett enkelt och användbart system 
som skulle underlätta deras arbete. Systemet skulle vara användbart dvs. tillfredsställande att 
använda utifrån användarnas arbetsuppgifter, -behov och -miljö. 



Empiriskt resultat 
 

 
 40 

 
Till uppföljningsarbetet skulle, precis som i dagsläget, statistiska verktyg användas. Diagram 
skulle presenteras med hjälp av Paretodiagram. Kurvor med trendvärden, ackumulerade 
värden och målvärden för kassationskostnader skulle sättas ut i alla diagram där möjligheten 
för det fanns, i syfte att underlätta tolkning av diagramdata. Mer om hur statistiken skulle 
kunna presenteras för båda användargrupper finns i kapitel 4 Funktionella krav på sidan 75 i 
kravspecifikationen, Appendix A. 
 
Observera att målvärden för kassationskostnader inte innebär att man strävar efter att uppnå 
en viss kassationskostnad, utan tvärtom, att man strävar efter att inte gå över det angivna 
målvärdet för kostnaden. 

5.5 Sammanställning av kravspecifikation 

Kravinsamlingen följdes av sammanställningen av ett kravdokument, dvs. av en 
kravspecifikation. Detta var nästa steg i arbetet och stödet för det fanns i spiralmodellen. 
Kravspecifikationen grundades på de kraven och den kunskapen som inhämtades om 
verksamhetens behov genom observationerna, intervjuerna, enkätundersökningen och 
analysen av desamma. 
 
Eftersom det fanns två användargrupper som skulle använda systemet på olika sätt skulle två 
prototyper byggas, en för varje grupp. Därmed var det naturligt att gruppera kraven efter den 
prototyp de skulle tillhöra. Därefter bestämdes hur kraven i kravspecifikationen skulle 
utformas. Valet att till stora delar följa den struktur på kravdokumentet som IEEE standarden 
rekommenderar gjordes. Beskrivning av standarden och dess struktur finns i avsnitt 4.3 Krav 
och kravspecifikation på sidan 24. 
 
Kraven delades in i krav på terminal- och krav på MA-gate-nivå. Därefter tilldelades kraven 
attribut som namn och beskrivning för att slutligen delas in i funktionella och icke-
funktionella krav. Mer information kring hur krav blev utformade, indelade, prioriterade, 
liksom vad indelningen innebar och vilka krav som användarna egentligen ställde på 
rapporteringssystemet finns i kravspecifikation i Appendix A på sidan 59. 
 
Så långt som det gick undveks att i kravspecifikationen ge designförslag för det kommande 
systemet. Detta för att utvecklarna på företagets IT avdelning senare inte skulle råka ut för att 
låsa sig vid ett förslag, utan ha öppet sinne för nya lösningar som skulle uppfylla de 
systemkrav sammanställts. 
 
Samtidigt som kravspecifikationen skrevs, påbörjades arbetet med en pappersprototyp och 
kravprioritering. Prioriteringen skulle enligt spiralmodellen göras i ett senare skede av 
kravhanteringsprocessen dvs. först efter kravvalideringen. Dock gjorde kravutformningen 
som valts i kravspecifikationen att kravprioriteten i dokumentet behövde anges. Därmed 
tilldelades varje krav en prioritet, antingen på normal- eller extranivå. Prioriteringen 
underlättades av prototyputvecklingen som påbörjades och pågick samtidigt. 
 
En validering av kravspecifikationen gjordes av handledaren när mer än halva dokumentet var 
färdigskriven. Det hade varit önskvärt att genomföra en inspektion av dokumentet och detta i 
enlighet med regler för så kallad Fagan inspektion. Tyvärr gick det inte att genomföra 
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eftersom inget flertal personer som skulle inspektera dokumentet vid ett och samma tillfälle 
kunde hittas. 
 
Det sista momentet i kravhanteringsprocessen enligt spiralmodellen är planering av krav. Det 
här steget arbetades det inte med eftersom det innebar bestämning av vilka krav som skulle 
implementeras och i vilka utgåvor det skulle ske. I och med att företagets egen IT avdelning 
kommer att ansvara för eventuell implementering av systemet, att nödvändiga beslut skall 
fattas och policy skall följas innan implementeringen påbörjas kunde inte det här momentet av 
spiralmodellen tillämpas inom ramen för det här arbetet. 

5.6 Prototyputveckling och prototyputvärdering 

Samtidigt som kravspecifikationen sammanställdes, påbörjades utveckling av en prototyp för 
det kommande rapporteringssystemet. Som det tidigare skrevs, handlade prototyputveckling 
egentligen om framtagning av två prototyper, en på terminal- och en på MA-gate-nivå. 
Prototyper som togs fram skulle tillsammans med det befintliga systemet inom företaget 
utgöra stöd inom produktionen. Det skulle användas för att samla in, bearbeta, lagra, överföra 
och presentera kassationsrelaterad information på antingen eller både MA-gate- och 
terminalnivå. Under prototyputvecklingen gjordes försök att skapa prototyper för både ett 
användbart och användarvänligt system. Detta eftersom båda begrepp var så pass viktiga att ta 
hänsyn till och viktiga att urskilja i enlighet med det som skrevs i avsnitt 3.9 Användbart 
kontra användarvänligt system på sidan 18. 
 
Eftersom uppdragets syfte var att arbeta fram en enkel prototyp valdes vid 
prototyputvecklingen en blandning av den horisontella och scenariobaserade 
utvecklingsmetoden. En beskrivning av prototyputvecklingsmetoder som finns att tillgå finns 
i avsnitt 4.4 Prototyputveckling på sidan 26. 
 

 
 

Bild 5.2: Exempel på kassationsformulär på terminalnivå. 
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Bild 5.3: Exempel på presentation av kassationskostnader 
 i förhållande till budgeten på MA-gate-nivå. 

 
Ovannämnda prototyper skulle i det kommande systemet vara knutna till en och samma 
databas. Kassationsrelaterad informationen skulle till databasen matas in via terminaler. 
Terminalerna skulle finnas utplacerade inom produktionsenheten på företaget. Förutom till 
kassationsrapportering skulle terminalerna användas även till att få tillgång till önskat 
kassationsstatistik. Kassationsstatistiken skulle dessutom finnas tillgänglig via MA-gate. 
Kassationsdata för en dag skulle vara tillgänglig för användarna på båda nivåer redan nästa 
dag, så som företagets system är uppbyggda i dagsläget. Dock skulle förbättringar i det 
systemet kunna leda till att kassationsrelaterad data visas även i realtid på både terminal- och 
MA-gatenivå. 
 
Utgångspunkten vid prototyputvecklingen var två pappersprototyper där väsentliga 
skärmbilder, menyer och dialogrutor för varje nivå skissades. Även om prototyperna var 
ofullständigt utvecklade, valideras de som sådana av handledaren vid samma tillfälle som 
valideringen av kravspecifikationen ägde rum. Detta eftersom prototyperna i sig simulerade 
användargränssnittet och kunde därmed underlätta kravvalideringen. Stöd för att fortsätta 
utvecklingsarbetet medan valideringen pågick fanns att hitta i teorin. I rapporten redovisas det 
i avsnitt 4.5 Prototyputvärdering på sidan 28, där det refererats till Kotonya och Sommerville 
som skriver att krav som eventuellt missats vid kravinsamlingen och i kravdokumentet skulle 
kunna fångas upp då utvärdering av dokumentet kombineras med utvärdering av prototypen. 
 
Då de ofullständiga prototyperna inte ansågs vara tillräckligt utvärderade om endast en person 
kom till tals angående prototypernas utformning och innehåll, bestämdes det att en större 
grupp skulle utvärdera prototyperna därefter. Denna grupp skulle utvärdera mer fullständiga 
prototyper. Detta för att fånga upp eventuellt missade krav på systemet, synpunkter om 
eventuella förbättringar som kunde krävas för att systemet skulle motsvara användarnas 
behov, krav eller önskemål.  
 
Utvärderingsmetoder som användes vid valideringen med gruppen var så kallade Tänka högt 
och Fokusgrupper. Metoderna finns beskrivna i avsnitt 4.5 Prototyputvärdering på sidan 28. 
Efter att användarna hört en sammanfattning av vad systemet kunde göra för dem samt vilka 
funktioner och valmöjligheter som fanns tillgängliga i systemet, kunde metoderna tillämpas. 
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Då fler än en person var närvarande vid utvärderingen kunde metoden Fokusgrupper 
tillämpas eftersom användarna inom ramar för denna metod kunde relativt fritt diskutera ett 
visst problem eller hela systemet. I andra fall tillämpades Tänka högt metoden. 
 
Målgruppen för prototyputvärderingen var en delmängd av målgruppen för genomförda 
intervjuer och enkätundersökning. Detta eftersom dessa personer redan var välinsatta i 
uppgiftens art och eftersom det var deras krav, åsikter och önskemål som låg till grund för 
både kravspecifikationen och prototyputvecklingen. Gruppen bestod av medarbetare 
innehavande olika befattningar inom både Extrudering och PD. Variationen bland 
användarnas arbetsuppgifter och behov av systemet ansågs vara till fördel under 
utvärderingen. Ett sådant här val av målgruppen för utvärdering stöds i avsnitt 4.5 
Prototyputvärdering på sidan 28 av Kotonya och Sommerville som menar att den här 
variationen gör utvärderingen så heltäckande som möjligt. 
 
Genom att utvärdera prototyperna med en större grupp skulle inte bara erfaras om 
prototyperna motsvarar ställda krav utan även om alla väsentliga och nödvändiga krav 
verkligen tagits med vid kravinsamlingen. Dessutom var fördelen med utvärderingen att 
målgruppen kände sig ännu mer delaktig i utvecklingsprocessen och kunde se om och i hur 
stor utsträckning hänsyn tagits till deras åsikter. Fördelen med utvärderingen var också att det 
kunde undersökas om användbarhetskrav var uppfyllda. 

5.7 Scenarier som utvärderingsmetod 

För prototyputvärdering valdes användning av scenarier beskrivna nedan. Scenarierna 
definierades utifrån de situationer som uppstår mest i samband med kassationer inom 
verksamheten.  

5.7.1 Scenario 1 
Terminalanvändaren vill kassera en detalj. Det egna kostnadsstället skall belastas med 
kassationskostnaden. 
 
Resultat 
 
Testpersonerna uppskattade att inloggningen skulle ske med hjälp av passerkort, som de redan 
är vana vid att använda och då detta inloggningssätt inte skulle ta mycket tid. Att kopplingen 
till användarens anställningsnummer, det kostnadsställe och RO som användaren är anställd 
inom därefter skulle göras var också uppskattat. Minst lika mycket uppskattades att 
kassationsformuläret skulle vara det första som terminalanvändaren skulle se direkt efter 
lyckad inloggning samt att detaljerna i formuläret endast skulle gälla den inloggade 
användarens kostnadsställe. Uppskattning visades också för funktionen som automatiskt 
skulle logga ut användaren i fall denna råkade glömma att logga ut själv. 
 
Kravet att alla kostnadsställe skulle ha likartat gränssnitt uppfylldes vilket uppskattades av 
testpersonerna. Minst lika uppskattat var faktum att kassationsdata som precis matats in i 
systemet skulle finnas tillgänglig genom statistiken redan nästkommande dag, samt att 
förbättringar ända upp till realtid var möjliga, vilket dock var beroende av företagets satsning 
på datasystem. 
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Bild 5.5: Exempel på ifylld kassationsformulär på terminalnivå. 
 
Kassationsformuläret ansågs innehålla relevant information och vara enkel att förstå och 
använda. Dock förekom vid utvärderingen önskemål om att i kassationsformuläret inte endast 
nummer på de olika kassationsställen inom produktionen skulle visas. Namnet på 
kostnadsställen skulle också förekomma tillsammans med numret.  
 
Även önskemål om att ha möjlighet att bifoga olika typer av dokumentfiler eller bilder vid 
kassationsrapporteringen förekom också vid utvärderingen. Bilder ansågs vara ett bra sätt att 
dokumentera, redovisa eller påpeka vissa typer av fel som förorsakar kassationer. 
 
Ovannämnda synpunkter framkom inte vid kravinsamlingen men då de senare bedömdes 
förbättra prototypen ledde de till prototypförbättringar. Slutsatsen som kunde dras efter 
utvärderingen, då dessa önskemål uttrycktes, var att vissa krav var lättare att ställa och 
uttrycka då möjligheten fanns att visuellt se vart kraven skulle leda till dvs. vad kraven skulle 
resultera i prototypen. 
 
En sak som togs upp i diskussionen här var också möjligheten att till det nya systemet i 
framtiden kunna koppla andra system eller verktyg såsom till exempel en streckkodläsare. Då 
detta skulle kunna göras uppskattades även denna möjlighet med systemprototypen. 

5.7.2 Scenario 2 
Terminalanvändaren vill kassera en detalj. Ett annat kostnadsställe än det egna skall belastas 
med kassationskostnaden. 
 
Resultat 
 
I och med att kassationsformuläret i det här fallet skulle vara detsamma som det formuläret 
som användaren skulle använda till kassationsrapportering inom det egna kostnadsstället var 
inte själva formuläret och dess innehåll svåra att förstå. 
 



Empiriskt resultat 
 

 
 45 

Testpersonerna uppskattade att listan över kostnadsställen som skulle kunna belastas var 
reducerad till endast de kostnadsställen som på något sätt var i direkt kontakt med det egna 
kostnadsstället, genom att till exempel leverera någon detalj till det egna kostnadsstället. 
Eventuella felbelastningar skulle därmed kunna undvikas, dvs. belastning av ett kostnadsställe 
som inte ens stod i någon förbindelse med det egna kostnadsställe skulle inte vara möjlig. 
 
En annan funktion som uppskattades i prototypen var bekräftelsefönster. Detta eftersom 
därigenom fanns möjligheten att kontrollera ifyllda uppgifter innan kontobelastning av ett 
annat kostnadsställe än det egna utfördes. Åsikten om att ett bekräftelsefönster skulle kunna 
vara nyttigt även då eget kostnadsställe skulle kontobelastas framkom. Dock ledde inte denna 
åsikt till några förändringar i prototypen, då en sådan funktion kunde anses besvärlig för de 
framtida användarna vid mer frekvent kassering. 
 

 
 

Bild 5.6: Exempel på bekräftelse om kontobelastning av 
 ett annat kostnadsställe än det egna på terminalnivå. 

 
Vid utvärderingen visades att ett fel fanns i prototypen, men felet åtgärdades efter 
utvärderingen vid prototypförbättringen. I den första prototypen fanns nämligen möjligheten 
att kostnadsbelasta ett projektnummer inom andra kostnadsställe än det egna, vilket inte skulle 
vara fallet.  

5.7.3 Scenario 3 
Ett annat kostnadsställe än det egna har belastat användarens kassationskonto. Meddelande 
om det han kommit via systemet och kontakten med det kostnadsbelastande kostnadsstället 
skall tas. Kommunikationen skall lösa vilket kostnadsställe som skall kostnadsbelastas. 
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Resultat 
 
Meddelandegruppering enligt Bild 5.8 Exempel på meddelandegrupperingar på terminalnivå 
dvs. möjligheten att till exempel kunna se historik över inkommande och utgående 
kassationsmeddelande uppskattades. 
 

 
 

Bild 5.8: Exempel på meddelandegrupperingar på terminalnivå. 
 
Lika mycket uppskattades inbyggda meddelandefunktionen. Denna funktion skulle ansvara 
för att meddela den ansvariga användaren inom ett kostnadsställe då kontobelastningar från 
andra kostnadsställe än det egna utfördes. Möjligheten att godkänna respektive inte godkänna 
denna typ av kontobelastning ansågs väsentlig för verksamheten och samarbete mellan 
berörda kostnadsställen. Hänsyn togs också till verksamhetens omfattning, vilket ledde till att 
möjligheten att reagera på en kontobelastning även vid ett senare tillfälle byggdes in i 
prototypen.  
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Bild 5.7: Exempel på meddelande om kontobelastning på terminalnivå. 

5.7.4 Scenario 4 
Terminalanvändaren vill se statistiken över kassationskostnader under en viss period inom 
det egna kostnadsstället/resultatområdet. 
 
Resultat 
 
Testpersonerna tyckte att funktioner i denna del av systemet, precis som de flesta i 
systemdelar ovan beskrivna, täckte deras behov och uppfyllde krav uttryckta under 
kravisamlingsfasen. Informationen var relevant och relativt enkel att hitta. Gränssnittet var 
enkel och passade deras behov. 
 
Just i det här fallet uppskattades möjligheten att själv kunna bestämma över 
diagramparametrar dvs. att till exempel själv kunna välja statistik för en eller flera andra 
kostnadsställen än det egna för en viss fritt vald period och typ av fel. Detta eftersom fördelen 
med den här typen av frihet i systemet var möjligheten att bland annat kunna jämföra 
information angående kassationskostnader och produktionsresultat mellan flera 
kostnadsställen eller resultatområden. 
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Bild 5.8: Exempel på statistikformulär på terminalnivå. 
 
Testpersonerna tyckte om intuitiva färger i diagrammen. Att trend-,  mål och totala värden på 
parametrar sattes in i diagrammen och var tydliga uppskattade också, liksom att 
utskriftsfunktionen fanns tillgänglig och synlig. 
 

 
 

Bild 5.9: Exempel på statistikdiagram på terminalnivå. 

5.7.5 Scenario 5 
MA-gate-användaren vill se statistiken över kassationskostnader under en viss period inom 
hela produktionen. 
 
Resultat 
 
Inga testpersoner som vid tillfället hade tillgång till MA-gate hade problem med 
inloggningen. Det fanns inte heller några svårigheter med att hitta fram till statistikformuläret 
i den redan befintliga kassationsmenyn i MA-gate.  
 
Testpersonerna som skulle ha tillgång till både MA-gate och terminaler uppskattade att 
statistikformuläret på MA-gate var likadant som det på terminalerna. Detta eftersom de då lätt 
skulle känna igen sig var de än valde att ta fram statistiken.  
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Informationen som formuläret erbjöd uppskattades eftersom användaren hade stora 
valmöjligheter och all information kunde skrivas ut. Testpersonerna tyckte om formulärets 
valda utformning då den hade den fördel att formuläret var möjligt att vidareutvecklas och 
utökas med mer information. Uppskattningen visades för att kassationsinformation från 
gårdagen kunde vara tillgänglig i systemet. 
 
För att se mer information om till exempel ett resultatområde i ett diagram räckte det med att 
användaren klickade på området i bilden. Användaren kunde också välja att i stället klicka på 
en så kallad Visa knapp. Inga svårigheten fanns att utföra detta. Testpersonerna tyckte om att 
siffror förekom i diagram och ansåg att färgerna var intuitiva.  
 

 
 

Bild 5.4: Exempel på presentation av utfall på MA-gate-nivå. 
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6 Diskussion 

Kapitlet innehåller diskussion och egna reflektioner angående arbetet. Dessutom anges 
förbättringsförslag för systemet. En diskussion kring systemets vidareutvecklingar samt 
förslag till fortsatt arbete förs. 

6.1 Diskussion och egna reflektioner 

Genom att införa ett nytt sätt för kassationsrapportering kan rapporterings- och 
hanteringstiden av kassationsrelaterad information komma att minska inom produktionen. 
Därigenom skulle de medarbetare som lägger arbetstid på extra arbetsmoment när det gäller 
kassationer i dagens rapporteringssystem kunna fokusera mer på andra aktiviteter inom 
produktionen. Dessutom skulle dubbelt arbete som idag förekommer inom vissa 
kostnadsställen elimineras. Med andra ord skulle en effektivisering av det arbetet som idag 
görs inom flera kostnadsställen för att samman- och framställa kassationsdata och diagram 
över ett och samma kassationsdata ske. 
 
Under examensarbetet skulle det undersökas om kassationsdata skulle kunna redovisas mer 
frekvent inom produktionen och om bland annat kassationskostnader därefter skulle kunna 
redovisas mer tydligt och överskådligt än vad som är fallet idag. Arbetet visade att 
förbättringar är möjliga, liksom att bland annat kassationsstatistiken redan i dagens system 
skulle kunna vara tillgänglig för användarna nästa dag från inmatningen i systemet. 
 
Införande av det nya systemet skulle öka rapporteringsfrekvensen, eliminera dubbelt arbete 
och förbättra informationsflödet inom produktionen, vilket kan leda till förbättringar i 
återkoppling. Genom bättre återkoppling och tydligare historik vad gäller kassationer kan 
ledningen satsa mer på förbättringar och utveckling på individnivå. Därmed skulle även 
kassationer kunna minska i antal. Mindre antal kassationer kan i sin tur resultera i minskade 
kassationskostnader. 
 
Prototyputvärderingen visade att försök att utveckla systemprototyper för ett användbart och 
användarvänligt system lyckades. Denna slutsats kunde dras då inga anmärkningar på 
utformningen framkom. Snarare ansågs prototyperna uppfylla användarnas krav på enkelhet 
och tydlighet i gränssnittet, samt krav på användbarhet och användarvänlighet med systemet i 
övrigt. Möjligheten att bygga ut det nya rapporteringssystemet genom att till det koppla andra 
befintliga system inom produktionen som har med produktionsförbättringar eller –
övervakning, -uppföljning att göra ansågs ge systemet en fördel.  

6.2 Förslag på fortsatt arbete 

Några förslag på det fortsatta arbetet inom samma ämnesområde som rapporten behandlat 
anges nedan. 
 
I undersökningen framkom aldrig några önskemål om en sökfunktion vad gäller transaktioner. 
En sådan funktion skulle möjliggöra sökning av detaljerad information angående till exempel 
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endast en viss detalj. Sökkriterier skulle då behöva definieras, liksom utformningen för 
sökresultatet. Funktionen skulle därmed kunna vara av intresse då exempelvis antal 
kassationer för en och samma artikel från två eller fler olika leverantörer, antingen interna 
eller externa, ville jämföras. En sådan funktion skulle även kunna utgöra bra beslutunderlag.  
 
Då examensarbetet påbörjades förekom olika operativsystem på produktionens datorer. Detta 
försvårade eller omöjliggjorde arbetet med filer eller filkonverteringar. Många användare med 
tillgång till en egen dator på produktionsnivå saknade dessutom konto dvs. tillgång till 
intranätet och därmed saknade de även tillgång till information som de kunde ha nytta av till 
sitt arbete. Detta kunde leda till dubbelt arbete då kassationsinformation relevant för ens 
arbete redan fanns på intranätet men användaren hade inte kunskapen eller tillgång till den. 
Därför kan det vara värt att både satsa på enhetliga och kompatibla operativsystem inom 
produktionen och skapandet av fler användarkonto dvs. tillgång till intranät för fler berörda 
medarbetare. 
 
Då det idag inte finns streckkoder på alla detaljer som förekommer inom produktionen skulle 
arbetet med att diskutera ett eventuellt införande med leverantörer och själva införandet av 
koderna antagligen underlätta arbetet inom produktionen då det gäller rapporteringen och 
uppföljningsarbetet. Rapporteringstiden skulle optimeras ännu mer i och med detta, då 
användaren direkt efter inloggningen endast skulle behöva läsa av streckkoden på detaljen för 
att en del av kassationsformulärets rutor automatiskt skulle fyllas i. 
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Sammanfattning 

Det här dokumentet är en kravspecifikation för det nya kassationsrapporteringssystemet 
inom produktionen på Mariestadsfabriken. Systemkrav som presenteras här är 
övergripande krav och systemet skulle med dessa krav kunna tillämpas inom 
produktionens alla resultatområden. Fokusen vid kravinsamlingen har legat på 
Produktion Dörr och Extrudering dvs. Produktion Hölje. 
 
Dokumentets innehåll beskriver bland annat bakgrunden till kravinsamlingen, vad som 
förväntas av det nya systemet, vilka funktionella och icke-funktionella krav som ställs på 
systemet och vilka som blir systemets användare. Dokumentets utformning följer till stor 
del riktlinjer rekommenderade och beskrivna i IEEE 830-1998 standarden. 
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1 Inledning 

Det här kapitlet behandlar kravspecifikationens syfte, målgrupp och omfattning. I slutet av 
kapitlet förklaras mer eller mindre okända begrepp som används inom kravspecifikationen 
och verksamheten på Electrolux Home Products i Mariestad. Kapitlet avslutas med en 
läsanvisning. 
 
Dokumentet är utformat mestadels efter modellen som beskrivs i IEEE Standard 830-1998 
Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998, 
1998). Mer om denna standard finns i avsnitt 2.7 IEEE standard på sidan 72 i dokumentet. 
 
Beställningen för framtagning av en kravspecifikation för systemet har kommit från 
företagets kvalitetschef Jan Kristoffersson. Arbetet utfördes under våren 2004 av 
examensarbetarna Aleksandra Cavarkapa och Ognjen Cavarkapa. 

1.1 Syfte 

Syftet med dokumentet är att klargöra vilka krav som ställs på det nya systemet för 
kassationsrapportering och -uppföljning. Arbetet med design och utveckling av det nya 
systemet bör därför grundas på det här dokumentet. 

1.2 Målgrupp 

Målgruppen för det här dokumentet är främst systemutvecklingsgruppen för det nya systemet. 
Målgruppen begränsas dock inte endast till denna grupp, ty alla som kan ha intresse för ämnet 
kan förhoppningsvis finna dokumentet värt att läsa. 

1.3 Omfattning 

Kravspecifikationen bör vara till hjälp och skall användas som underlag under designfasen för 
det nya systemet. Förhoppningsvis tar man fram även ett designdokument som i sin tur då 
skall utgöra grunden i systemutvecklingsarbetet. 
 
Det nya systemet är tänkt att användas till både rapportering på produktionsnivå och 
uppföljning på produktions- och ledningsnivå. 
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1.4 Begreppsförklaringar 

BEGREPP FÖRKLARING 
  Användare Alla med behörighet i det nya kassationssystemet kallas för 

användare, oavsett vilken användarkategori de tillhör. Se även 
förklaringen för terminal- och MA-gate-användare. 
 

Användarkategori Användarna av det nya systemet delas i tre användarkategorier, 
MA-gate-användare, terminalanvändare och underhållspersonal. 
Mer om kategorierna finns i avsnitt 2.4 Beskrivning av 
användarkategorier på sidan 71. 
 

IEEE IEEE är förkortning för Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, som utformar standarder berörande många olika 
områden och inte enbart programvara och dess underhåll. Mer 
om denna standard finns i avsnitt 2.7 IEEE standard på sidan 72 i 
dokumentet. 
 

Kassationslista En kassationslista är en papperslista som i dagsläget används 
inom produktionen för rapportering av kasserade artiklar. 
Listorna liksom rutiner för hantering av desamma är utformade 
olika vid de olika kostnadsställen och resultatområden inom 
produktionen. 
 

MA-gate-användare Alla användare med tillgång till MA-gate, med ansvaret för 
kassationsuppföljning inom ett kostnadsställe, RO eller hela 
företaget kallas MA-gate-användare. 
 

MA-gate-nivå Användare som finns på den här nivån är de användarna som 
förutom tillträde till terminalerna, har även tillgång och tillträde 
till MA-gate. En betydande del av arbetsuppgifterna hos dessa 
användare omfattar kvalitetsuppföljning. 
 

Terminal Med terminaler menas PC-datorer som skulle vara utplacerade 
inom produktionsenheten på EHP Mariestad och skulle användas 
som rapporteringssystem för kassationer. 
 

Terminalanvändare Alla användare med ansvar att rapportera in kassationer och 
behörighet att logga in till rapporteringssystemet. 
 

Terminalnivå På denna nivå sker rapportering av kassationer. 
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1.5 Läsanvisningar 

Läsaren bör börja med att läsa avsnitt 2.1 Bakgrund på sidan 70. 
 
De funktionella och icke-funktionella kraven beskrivs i kapitel 4 Funktionella krav på sidan 
75 respektive kapitel 5 Icke-funktionella krav på sidan 91 och är viktiga att läsa igenom för 
systemets utvecklare samt om djupare inblick i systemets krav önskas. Beskrivningar av hur 
kraven är utformade finns i kapitel 3 Kravens utformning på sidan 74. 
 
Kapitel 1 Inledning beskriver bland annat hur det här dokumentet är 

utformat och vad syfte med det är. 
 

Kapitel 2 Allmän beskrivning ger bland annat en överskådlig beskrivning 
av vad som ledde till det här dokumentets uppkomst, vilka 
användarkategorier som finns, samt vad som är produktens 
perspektiv och funktion. 
 

Kapitel 3 Kravens utformning beskriver principen efter vilken kraven har 
uppdelats i dokumentet. 
 

Kapitel 4 Funktionella krav är en uppställning av de funktionella kraven 
på systemet. 
 

Kapitel 5  
 

Icke-funktionella krav är en uppställning av de icke-
funktionella kraven på systemet. 
 

Kapitel 6  
 

Referensramen anger vilka källor som använts vid 
kravinsamlingen och sammanställningen av dokumentet. 
 

Kapitel 7  
 

Index är dokumentets index. 
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2 Allmän beskrivning 

Innehållet i detta kapitel är bland annat bakgrunden till uppkomsten av dokumentet, 
beskrivning av systemets användarkategorier och användarmiljön, samt slutproduktens 
funktion. 

2.1 Bakgrund 

Idag rapporteras kassationer inom produktionsenheten på EHP Mariestad i flera led. Först 
rapporteras kassationer på så kallade kassationslistor, som samlas in en gång per vecka. Data 
antecknat på listorna matas sedan in till fabrikens databassystem. Rapporteringen till 
databassystemet sker i de flesta fall också en gång per vecka vilket är lågfrekvent ur kvalitets- 
och ledningssynpunkt vad gäller uppföljningen.  
 
Ledningen på EHP Mariestad vill utveckla ett bättre rapporteringssystem och 
uppföljningsverktyg vad gäller kassationshanteringen och -rapporteringen inom produktionen. 
Därmed har man beslutat att en sammanställning av krav som behövs för ett nytt 
rapporteringssystem för kassationer skall tas fram. 
 
Tanken med det nya systemet är att förbättra kassationsrapporteringsprocessen och fördela 
rapporterings- och kvalitetsarbetet och -ansvaret inom produktionen mer jämt än vad som sker 
idag. Samtidigt skall man få ett nytt system som möjliggör lättare och framförallt snabbare 
uppföljning av informationen. Detta skall i sin tur leda till att man snabbare kan fatta viktiga 
beslut. 

2.2 Produktens perspektiv 

Det mesta av kassationsrelaterad information som kommer att hanteras i det nya systemet 
finns tillgänglig redan idag. Tyvärr är den utspridd, ofta sparad i pappersform, enskilda Excel-
filer eller företagets olika databaser och därmed inte ihopkopplad inom ett och samma system.  
 
Det nya systemet kommer att bestå av ett antal terminaler som skall användas för 
inrapportering av kassationer. Dataflödet på terminalnivån skall vara dubbelriktat eftersom 
terminalanvändaren skall, förutom att mata in information, även kunna hämta 
kassationsrelaterad information då han/hon så önskar dvs. behöver. Varje terminal skall vara 
kopplat till en eller flera databaser där inmatad information kommer att lagras. Databaser som 
kommer att utgöra en del av fabrikens datasystem skall vara gemensamma och tillgängliga för 
hela produktionsenheten.  
 
Förändringar i datasystemets struktur pågår just nu på EHP Mariestad, men dessa har ingen 
inverkan på rapporteringssystemets krav så som de är insamlade och sammanställda här. 
Systemet skall dessutom vara oberoende av förändringar i fördelning av arbetsansvar inom 
organisationen. 
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Kassationsrelaterad information skall, förutom via terminaler inom produktionen, kunna 
hämtas även på ledningsnivå via företagets intranät (MA-gate). 

2.3 Produktens funktion 

Systemet bör förenkla processen av kassationsrapporteringen, fördela kvalitetsansvaret mer 
jämt inom produktionen, liksom möjliggöra snabbare och bättre återkoppling vid 
kassationshändelser, samt ge möjlighet till eget initiativ. Samtidigt skall systemet vara 
utformat så att kassationsstatistiken ger en tydligare bild av kassationsläget både på 
produktions- och fabriksledningsnivå.  
 
Kassationsrelaterad information skall inom det nya systemet vara tillgänglig för fler 
intressenter än idag. Detta genom direkt tillgång till data via samma terminaler som används 
för kassationsrapporteringen.  
 
Kassationsuppföljning skall vara förenklad och ge tydligare bild av aktuell kassationsrelaterad 
information än vad som är fallet i dagens sätt att rapportera kassationer och redovisa 
kostnader för desamma. 

2.4 Beskrivning av användarkategorier 

Användarna av systemet kan delas upp i tre grupper, terminal- och MA-gate-användare samt 
underhållspersonal. 

1.1.1 Terminalanvändare 
Terminalanvändarna utgörs av användare som via terminaler, utplacerade på fabrikens 
produktionsenhet, ansvarar för inrapportering av detaljer dvs. material som kasseras. En 
terminalanvändare skall vid kasseringen kunna bedöma om det egna eller ett annat 
kostnadsställe skall stå för kassationskostnader av det kasserade detaljen. Förutom att 
rapportera in kassationer har terminalanvändarna, via samma terminaler där kassationer 
rapporteras in, även tillgång till kassationsstatistiken. 

1.1.2 MA-gate-användare 
MA-gate användarna finns på både RO- och ledningsnivå och är en kategori av användare 
som normalt inte har behov av att använda terminalerna. De har däremot tillgång till MA-
gate. Via MA-gate får denna användarkategori tillgång till kassationsstatistiken med bland 
annat trender för en utvald period, kostnadsställe eller RO. Utifrån statistiken men inom ramar 
för det egna ansvarsområdet skall denna användargrupp kunna planera aktiviteter rörande 
kvalitetsförbättringsarbetet. 

1.1.3 Underhållspersonal 
IT-avdelningen på företaget skall ansvara för utveckling och underhåll av 
rapporteringssystemet, liksom underhåll och uppdatering av databaserna. 
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Krav som denna användarkategori kan ställa på systemet är inte tagna med i beaktande i 
denna kravspecifikation. 

2.5 Användarmiljö 

Terminalanvändare kommer att ha tillgång till terminalerna i sin arbetsmiljö dvs. inom 
produktionsenheten. Terminalerna borde finnas tillgängliga på en bestämd plats inom 
produktionsenheten och utplacerade efter principen ”minst en terminal per kostnadsställe” om 
möjligheten finns. Detta för att terminalanvändaren inte skall behöva gå långa sträckor från 
sin arbetsplats för att rapportera in kassationen.  
 
MA-gate-användare har till skillnad från terminalanvändare tillgång till ett kontor och däri 
tillgång till MA-gate. 
 
MA-gate-användarna har generellt sett större datorvana än terminalanvändarna, men en 
utbildning av båda användargrupper krävs ändå innan grupperna börjar använda systemet. 
Utbildningens nivå och längd bör vara anpassad efter deltagarnas förkunskapsnivåer. Det är 
särskilt viktigt att terminalanvändarna får förståelse för systemet och dess funktion samt 
förstår vikten av sitt ansvarstagande när det gäller kassationsrapporteringen. 

2.6 Begränsningar av slutprodukten 

Kravspecifikationen begränsas endast till de krav som omfattar kassationsrapporteringen.  

2.7 IEEE standard 

IEEE är förkortning för Institute of Electrical and Electronics Engineers som är ett organ som 
utformar processtandarder berörande många olika områden och inte enbart programvara och 
dess underhåll. Standarden 830-1998 är en av dokumentstandarder utvecklade utav IEEE 
Societies and the Standards Coordinating Committees of the IEEE Standards Association 
(IEEE-SA) Standards Board i USA. 
 
Innehåll och utformning på en kravspecifikation varierar beroende på typ av system och 
metod för kravinsamling. (Karlsson, 1998) Ett sätt att utforma en kravspecifikation är att till 
exempel följa IEEE Std 830-1998 Recommended Practice for Software Requirements 
Specifications (IEEE Std 830-1998, 1998). 
 
IEEE Std 830-1998 Recommended Practice for Software Requirements Specifications 
innehåller en beskrivning av vad en kravspecifikation bör innehålla och en vägledning till hur 
kravspecifikationen kan struktureras. Standarden lämpar sig framför allt för tekniskt inriktade 
system men kan även användas för administrativa system. (ibid.) 
 
Kravförteckningen bör organiseras så att samhörande krav hålls ihop. Olika kravtyper bör få 
egna rubriker. (ibid.) 
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Kravspecifikationen bör inte innehålla krav på projektutformning eller detaljer om systemets 
konstruktion annat än i form av bivillkor eller begränsningar. Hur ett system utformas i detalj 
är upp till konstruktörerna att bedöma och bör inte ingå i kravspecifikationen eftersom det kan 
begränsa valmöjligheterna. (ibid.) 
 
En kravspecifikation bör enligt IEEE Std 830-1998 Recommended Practice for Software 
Requirements Specifications ha struktur som i bilden nedan. 
 

 
Innehåll 
4. Inledning 

a. Avsikt med specifikationen 
b. Omfattning 
c. Definitioner och förkortningar 
d. Referenser 
e. Översikt 

5. Översiktlig beskrivning 
a. Produktens perspektiv / produkten i sin omgivning 
b. Produktens funktioner 
c. Användarkaraktäristik 
d. Bivillkor och begränsningar 
e. Antaganden och beroenden 

6. Kravförteckning (detaljerade krav organiserade enligt 
någon vald struktur) 

Bilagor 
Index 

 
 

Bild 2.1: En kravspecifikations innehåll enligt IEEE Std 830-1998. 
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3 Kravens utformning 

Det här kapitlet beskriver principen efter vilken insamlade krav är utformade i dokumentet. 
 
Kraven i dokumentet delas in i funktionella och icke-funktionella krav. Ytterligare en 
uppdelning görs av de funktionella kraven, i krav på terminal- och MA-gate-nivå. 
 
Alla funktionella krav är utformade som i bilden nedan, oavsett om det handlar om krav på 
terminal- eller MA-gate-nivå. Även icke-funktionella krav är utformade på liknande sätt. 
Dock anges ingen prioritetsnivå i kravutformningen för de icke-funktionella kraven. 

_______________________________________________ 
 

 
Krav-ID  
Prioritetsnivå 
 

Kravnamn  

Kravbeskrivning 
med 

motivering 

_______________________________________________ 
 

Bild 3.1: Utformning på kraven i kravspecifikationen. 
 
Krav-ID är unikt och består av en bokstavskombination och ett efterföljande nummer som 
anger kravets ordningsnummer i kravlistan, oavsett om det är frågan om funktionella eller 
icke-funktionella krav. Utformningen för krav-ID finns sammanfattad i tabellen nedan. 
 

Krav-ID Beskrivning 

FKT-n n:te funktionellt krav som ställs på systemet på terminalnivå.  

FKM-n n:te funktionellt krav som ställs på systemet på MA-gate-nivå.  

IK-n n:te icke-funktionellt krav som ställs på systemet. 
 
 

Tabell 3.1: Krav-ID för funktionella och icke-funktionella krav. 
 
Prioritetsnivå beskriver hur viktigt kravet är dvs. vilken prioritet som ställs på kravet vid 
implementationen. Prioritetsnivå förekommer endast inom kategorin funktionella krav och 
varje sådant krav kan vara på en av två nivåer: 

• Bas vilket innebär att kravet är ett grundläggande krav för produkten och skall  
implementeras i första produktutgåvan 

• Extra vilket innebär att kravet är ett krav som kan implementeras i en senare 
produktutgåva, dvs. först efter att alla krav på basnivå har implementerats. 

 
Kravnamn är beskrivande namn på ett krav, medan Kravbeskrivning med motivering 
förklarar varför ett visst krav finns med i kravspecifikationen. 
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4 Funktionella krav 

I det här kapitlet beskrivs funktionella krav. Först beskrivs krav på terminalnivå och därefter 
krav på MA-gate-nivå. Funktionella krav på ett system är krav som enligt IEEE Std 830 -1998 
beskriver vad systemet skall göra för dess användare. 

4.1 Terminalnivå 

Användare som nyttjar systemet på denna nivå är terminalanvändare (se avsnitt 1.1.1 
Terminalanvändare på sidan 71 för vidare beskrivning). 
 
 
FKT-1   
bas 
 
Inloggning 
 

Ett inloggningsfönster är det som alltid skall visas då ingen är 
inloggad i systemet. För inloggning skall något av nedanstående 
alternativ kunna användas. 
 

• Passerkort  
Användaren skall dra kortet i en kortläsare. 
 

• Användarnamn och lösenord  
Användaren skall mata in användarnamnet och lösenordet för 
hand. 

 
Oavsett inloggningssättet skall en koppling göras till användarens 
anställningsnummer, det kostnadsställe och det RO som 
användaren är anställd inom. Detta för att terminalanvändaren efter 
godkänt inloggning direkt skall hamna på systemvy för sitt eget RO 
och kostnadsställe (se krav FKT-2), vilket underlättar användarens 
rapportering. 
 
Inloggningsfönster skall aktiveras även då förhållanden beskrivna i 
krav FKT-13 eller FKT-14 råder. 

 
 
FKT-2  
bas 
 
Systemvy 
  

Efter inloggningen (se krav FKT-1) skall terminalanvändaren 
kopplas till sitt eget systemvy. Samtliga kostnadsställe inom alla 
RO i produktionen skall ha lika utformade systemvyer (se Bild 4.1: 
Systemvy). 
 
Varje systemvy skall bestå av: 

• Navigation (se krav FKT-3) 
• Status (se FKT-4) 
• Arbetsyta (se krav FKT-5) 
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Bild 4.1: Systemvy. 
 
 
FKT-3  
bas 
 
Navigation 
  

Navigation är som själva namnet säger den del av systemvyn där 
användaren skall kunna navigera mellan olika delar av systemet. 
 
I navigationsdelen skall det tydligt framgå inom vilket RO och 
kostnadsställe man är inloggad. Det skall alltid vara det RO och 
kostnadsställe som användaren är anställd inom. 
 
Användaren skall kunna navigera mellan menyer: 

• Kassationsformulär (se krav FKT-6) 
• Statistikformulär (se krav FKT-12) 
• Meddelande (se krav FKT-10) 
• Logga ut (se krav FKT-14) 
• Hjälp (se krav FKT-15) 

 

 
 

Bild 4.2: Navigation. 
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FKT-4  
bas 
 
Status 
  

Status är den del av systemvyn som uppdateras kontinuerligt och 
som skall visa nedanstående data under tiden som användaren är 
inloggad. 
 

• Antal tillverkade skåp inom aktuella RO fram till den aktuella 
tidpunkten 

• Antal kasserade skåp inom aktuella RO fram till den aktuella 
tidpunkten 

• Dagens datum 
• Aktuell tid, dvs. klockslag. 

 

 
 

Bild 4.3: Status. 
 
 
FKT-5  
bas 
 
Arbetsyta 
  

Efter att användaren gjort valet i Navigation skall innehållet visas 
inom ramen för arbetsytan. Följande val skall finnas tillgängliga:  

• Kassationsformulär (se krav FKT-6) 
• Statistikformulär (se krav FKT-12) 
• Meddelande (se krav FKT-10) 
• Hjälp (se krav FKT-15) 
• Diagram, Tabeller (se krav FKT-16) 
• Tio-i-topp (se krav FKT-12) 

 
Hur arbetsyta är utformad framgår ur Bild 4.1 Systemvy under krav 
FKT-2. 

 
 
FKT-6 
bas 
  

Kassationsformulär 

Efter att användaren har loggat in i systemet är det lämpligt att ha 
ett kassationsformulär som "startsida". Detta på grund av att 
terminalanvändaren först och främst skall nyttja terminalen för 
kassationsrapportering. 
 
Kassationsformulär skall se likadant ut inom alla RO och 
kostnadsställe. Det enda men dock mest väsentliga som skall skilja 
dem åt är den valbara informationen inne i formuläret. Den 
informationen skall vara anpassad till det aktuella kostnadsstället, 
dvs. inom formuläret skall endast de detaljer som används inom det 
aktuella kostnadsställe finnas tillgängliga för val. 
 



Funktionella krav 
 

 

 
 78 

 
 

Bild 4.3: Kassationsformulär. 
 
Kassationsformuläret skall kunna anses bestå av två delar: 

• Valbara delen (se krav FKT-7) 
• Editeringsbara delen (se krav FKT-8). 

 
Kassationsformuläret skall dessutom innehålla nedanstående 
funktionsknappar. 
 

• Bifoga fil 
Denna funktion skall hjälpa användaren att bifoga en fil eller 
textdokument vid rapporteringstillfället. 
 

• Ta bort filen 
Denna funktion skall ta bort en bifogad fil som har markerats i 
listan Bifogade filer. 
 

• Rensa  
Denna funktion skall rensa information inmatad av 
användaren i kommentarrutan Kommentarer (se krav FKT-8). 
 

• Kassera 
Denna funktion innebär att användaren skall bekräfta att 
han/hon vill kassera den detalj som har angivits i 
kassationsformuläret. Användning av denna funktion skall 
resultera i ett av nedanstående alternativ: 

• Användare kasserar direkt på eget kostnadsställe 
• Användare kasserar på annat kostnadsställe än sitt eget 

vilket resulterar i ett bekräftelsefönster (se krav FKT-9).  
Oavsett det resulterande alternativet lagras 
kassationsinformationen i företagets databas. 
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FKT-7 
bas 
 
Kassationsformulärets 
valbara delen 
 

Detta krav är en del av FKT-6 kravet. Nedan angiven data skall 
vara kopplad till ett specifikt kostnadsställe och laddas automatiskt 
i det aktuella kostnadsställets kassationsformulär. Data skall för 
användaren vara valbar via till exempel nedrullningslista (se Bild 
4.3: Kassationsformulär i krav FKT-6). 
 

• Artikelnummer  
Endast artikelnummer till de detaljer som används inom 
inloggade användares kostnadsställe skall förekomma i listan. 
 

• Artikelnamn  
Till varje artikelnummer hör ett artikelnamn. Artikelnamnet 
skall visas automatiskt dvs. i samband med att artikelnumret 
har valts. 
 

• Kostnadsslag  
Endast kostnadsslag som förekommer inom det aktuella 
kostnadsställe skall visas i listan. Kostnadsslagen skall anges 
med både tillhörande kostnadsslagsnummer och -benämning. 
 

• Område  
Endast områden som förekommer inom det aktuella 
kostnadsstället och hör till det valda kostnadsslaget skall visas 
i listan. Området omfattar till exempel alla maskiner inom ett 
kostnadsställe i fall användaren valt maskinfel som 
kostnadsslag. 
 

• Felorsaker  
Endast felorsaker som förekommer inom det aktuella 
kostnadsstället och hör till det valda kostnadsslaget skall visas 
i listan. 
 

• Kostnadsställe 
Användaren skall kunna välja att lägga kostnaden på ett 
kostnadsställe i nedrullningslistan för kostnadsställen. Alla 
kostnadsställe i nedrullningslistan skall anges med både 
tillhörande nummer och benämning. Det egna kostnadsstället 
skall visas som startvärde i nedrullningslistan för 
kostnadsställen. 
 

• Projektnummer 
Användare skall kunna välja att lägga kostnaden på ett projekt 
då sådant förekommer. Endast ett projektnummer inom det 
egna kostnadsstället skall kunna belastas med 
kassationskostnad. Till nedrullningslistan för projektnummer 
skall höra en kryssruta. Först efter att ha kryssat i kryssrutan 
skall användaren kunna välja ett projektnummer (se Bild 4.4: 
Belastning av projektnummer med en kassationskostnad). 
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• Enhet 

Mängdenheten skall avse antingen antal, vikt eller längd. 
Enheten skall visas automatiskt dvs. i samband med att 
artikelnumret har valts. 
 

 
 

Bild 4.4: Belastning av projektnummer med en kassationskostnad. 
 
Kasseringen avslutas genom nedtryckning av knappen Kassera. Se 
vidare krav FKT-6 och FKT-9 för att få veta vad nedtryckning av 
Kassera skall kunna resultera i. 

 
 
FKT-8  
bas 
 
Kassationsformulärets 
editeringsbara delen 
 

Detta krav är en del av FKT-6 kravet. Nedanstående data skall 
användaren mata in själv i textrutan via tangentbordet. 
 

• Artikelmängden 
Här skriver användaren hur stor mängd som kasseras. 
 

• Kommentarer 
Kommentarer som användaren anser behövs utöver det som 
anges i formuläret, skall kunna skrivas i kommentarrutan. I 
fall användaren ångrar inmatningen i rutan görs detta via 
Rensa knappen (se krav FKT-6).  

 
Kommentarer skall sparas i databasen och vara tillgängliga i: 

• Kommentarrutan som skall finnas i Bekräftelsefönster (se krav 
FKT-9). 

• Kommentarrutan som skall finnas i fönstret Meddelande om 
kontobelastning (se krav FKT-11). 

• I meddelandelistor som skall finnas under menyn Meddelande 
(se krav FKT-10) skall det tydligt framgå att kommentarer 
finns bifogade för en viss kassationshändelse. 
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FKT-9 
bas 
 
Bekräftelsefönster 
  

Då användaren lägger kassationskostnaden på sitt eget 
kostnadsställe skall bekräftelsefönster inte visas eftersom 
kassationen registreras direkt till databasen. Dock är 
bekräftelsefönstret ett baskrav då användaren vill belasta annat 
kostnadsställe än sitt eget med en kassationskostnad (se krav FKT-
6). 
 
Användaren skall i bekräftelsefönstret få en lista innehållande 
sammanfattningen av den information som har matats in i 
kassationsformuläret. Först efter att bekräftelsen har gjorts via en 
Ja knapp skall inmatad kassationsinformation lagras i databasen. 
Det andra kostnadsstället skall meddelas om kontobelastningen och 
ha möjlighet att godkänna respektive icke-godkänna belastningen. 
Se vidare krav FKT-10. 
 

 
 

Bild 4.6: Bekräftelsefönster. 
 
I fall användaren vill ångra kasseringen skall det ske via en Nej 
knapp, som efter nedtryckning skickar användaren tillbaka till 
kassationsformuläret för det egna kostnadsstället. 

 
 
FKT-10 
bas 
 
Meddelande 

Genom att i navigationsdelen välja Meddelande kommer 
användaren inom ramar för arbetsytan att se all historik om 
inkommande och utgående kassationsmeddelande. Med andra ord 
skall användare här kunna se listor över aktuella, godkända, icke-
godkända, obesvarade och utskickade kassationsmeddelande. 
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Bild 4.5 Meddelandelistor. 
 

• Aktuella  
Valet av den här gruppen skall resultera i en lista över 
kassationsmeddelande från alla kostnadsställen som vill 
belasta ens eget kassationskonto. I listan skall användaren i 
varje rad kunna se vilket RO och kostnadsställe meddelandet 
kommer ifrån, datum och tid när kontobelastningen skett samt 
hur lång tid användaren har på sig att reagera på 
kontobelastningen (se vidare krav FKT-11). Sist i raden skall 
det framgå om några bifogade filer eller/och kommentarer 
medföljer kassationsmeddelandet. 
 

• Godkända  
Valet av den här gruppen skall resultera i en historiklista över 
tidigare godkända kontobelastningar. Alla kolumner i listan 
som finns under Aktuella skall finnas kvar, förutom Tid att 
besvara. Tid att besvara byts ut mot Besvarat, vilket anger 
det datumet då användaren reagerat på kontobelastningen. 
 

• Icke-godkända  
Valet av den här gruppen skall resultera i en historiklista över 
tidigare icke-godkända belastningar. Kolumnerna i listan skall 
vara likadana som för godkända kassationsmeddelanden. 
 

• Obesvarade 
Valet av den här gruppen skall resultera i en historiklista över 
obesvarade meddelanden om kontobelastningar. Med andra 
ord skall den här listan innehålla de kassationsmeddelande 
som användaren inte har reagerat på och som automatiskt har 
registrerats som ”godkända” då reaktionstiden gått ut. 
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• Utskickade  

Valet av den här gruppen skall resultera i en historiklista över 
de kostnadsställen som användarens eget kostnadsställe har 
belastat med en kassationskostnad. Datum, tid, bifogade filer 
och kommentarer visas här också. 

 
När slarv inte är anledning till att reaktionstiden inte respekterats, 
skall användaren innan månadsskiftet ha möjlighet att i samråd 
med motparten komma överens om eventuella justeringar. Vid 
månadsskiftet skickas data till ekonomisystem och inga ändringar 
därefter är därför möjliga att genomföra. 

 
Hur långt tillbaka i tiden som historiken för ett kostnadsställe 
skall sparas bestäms inom varje RO och meddelas till IT-
avdelningen. 

 
 
FKT-11 
bas 
 
Meddelande om 
kontobelastningen 

Meddelandet om kontobelastning skall öppnas i ett nytt fönster 
efter att användaren har dubbelklickat på en rad i meddelandelistan 
över till exempel aktuella belastningar under menyn Meddelande 
(se krav FKT-10).  
 

 
 

Bild 4.8: Meddelande om kontobelastning. 
 
I det nya fönstret skall användaren se en sammanfattning av 
information då ett annat kostnadsställe vill belasta användarens 
egna kostnadsställe, kunna godkänna eller icke-godkänna 
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belastningen av det egna kontot. Detta gör han/hon det via en Ja 
respektive Nej knapp. Då kontobelastningen vill diskuteras med det 
belastande kostnadsstället innan ställningstagandet skall 
användaren kunna välja knappen Påminn mig senare. Då görs 
ställningstagandet vid en senare tidpunkt. Kontakten med det andra 
kostnadsstället skall också i fortsättningen kunna tas via telefon, 
som fallet är idag. 
 
Så länge användaren inte svarar dvs. reagerar på kontobelastningen 
och reaktionstiden inte har gått ut skall det aktuella meddelandet 
om kontobelastningen visas i listan Aktuella under menyn 
Meddelande. 
 
Då användaren till exempel godkänt meddelande om 
kontobelastningen flyttas det aktuella meddelandet från listan 
Aktuella till listan Godkända under menyn Meddelande. 
 
Observera att kassationskostnaden skall ligga kvar i databasen på 
användarens kassationskonto så länge användaren inte reagerar på 
kontobelastningen. 
 
Om inget ställningstagande tas innan månadsskiftet förblir 
kostnaden kvar på det egna kostnadsstället och inga möjligheter till 
förändringar finns eftersom data vid månadsskiftet skickas till 
ekonomisystemet. 
 
För att kunna hantera meddelanden om kontobelastningen skall 
användaren först beviljats rättigheter till detta. Vem som skall 
ansvara för att sköta kontakt med belastande kostnadsstället 
bestäms inom varje RO och meddelas till IT-avdelningen. 

 
 
FKT-12 
bas 
 
Statistikformulär 
 

Genom att i navigationsdelen välja Statistikformulär skall 
användaren inom ramar för arbetsytan kunna se statistikformulärets 
innehåll (se krav FKT-3). 
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Bild 4.4: Statistikformulär. 
 
I statistikformuläret skall användaren välja den statistikinformation 
som han/hon är intresserad av att se. Detta genom att välja lämpliga 
diagram- eller tabellparametrar. Sökresultatet skall visas i form av 
diagram dvs. tabell. 
 

• Resultatområde (RO) 
Användaren skall kunna välja mellan att se antingen hela 
fabriken eller delar av den dvs. enskilda RO inom fabriken. 
Startvärde är det egna RO. 

 
• Kostnadsställe (KST) 

Här skall användaren kunna välja alla eller enstaka 
kostnadsställe som förekommer inom fabriken. Startvärde är 
det egna kostnadsstället. 

 
• Skift 

Användaren skall ha möjlighet att välja alla eller enstaka skift 
inom valda RO eller kostnadsställe. Startvärde är alla skift. 

 
• Period 

Användaren skall också ha möjlighet att välja den tidsperiod 
som statistiken skall täcka. Perioden skall kunna uttryckas i 
dagar, veckor, månader eller år. Startvärde skall vara senaste 
kalendervecka. 

 
• Fr.o.m. respektive T.o.m. 

Här skall användaren välja start- respektive slutpunkt för den 
tidsperiod som den begärda statistiken skall täcka. 
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• Kassationer i 

I det här steget skall användaren välja om kassationskostnaden 
skall visas i: 

• kronor totalt 
• kronor per skåp 
• antal kassationer 
• procent 

 
• Kostnadsslag 

Endast kostnadsslag som förekommer inom det valda 
kostnadsstället skall finnas i listan för kostnadsslag. Det kan 
till exempel vara maskinfel, verktygsfel, leverantörsfel, 
arbetsfel, konstruktionsfel, råmaterial- och köpdetaljfel.  

 
• Område 

Det här valet hör ihop med valet av kostnadsslag eftersom ett 
kostnadsslag kan bestå av en eller flera område. Här skall 
användaren till exempel kunna välja att titta på endast den ena 
maskin av två möjliga. 

 
• Felorsak 

I det här steget skall felorsaker väljas i en nedrullningslista. 
Användaren skall kunna välja mellan att titta på endast en eller 
alla felorsaker över en tidsperiod för det egna kostnadsstället. 

 
Då alla parametrar beskrivna ovan har valts skall användaren ha 
tillgång till nedanstående funktionsknappar.  
 

• Lägg till  
Med hjälp av den här knappen skall användaren kunna lägga 
till valda diagramparametrar i Diagramlista (se Bild 4.4: 
Statistikformulär). Diagramlistan skall kunna innehålla flera 
rader. Därigenom skall till exempel statistikdiagram för 2 
olika maskiner på ett och samma kostnadsställe kunna 
jämföras. 
 

• Ta bort  
Den här knappen skall finnas med i fall användaren vill ta bort 
ett eller flera diagramval från listan. Det skall räcka med att 
markera raden som användaren vill ta bort och sedan klicka på 
Ta bort knappen för att raden skall försvinna ur listan. För alla 
andra rader som är kvar i listan skall statistikdiagram visas i 
diagramvy. Se krav FKT-16 för vidare beskrivning av 
diagramvy. 
 

• Visa diagram  
Via den här knappen skall en diagramvy öppnas inom ramen 
för arbetsytan. Diagram i diagramvyn skall vara uppbyggda på 
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valda parametrar i listan Diagramlista. Se krav FKT-16 för 
vidare beskrivning av diagramvy. 
 

• Visa tabell  
Via den här knappen skall en tabellvy öppnas inom ramen för 
arbetsytan. Tabeller uppbyggda på valda parametrar i listan 
Diagramlista skall då visas i tabellvyn. Se krav FKT-16 för 
vidare beskrivning av tabellvy. 
 

• Visa tio-i-topp  
Via den här knappen skall en diagramvy innehållande diagram 
över kassationer öppnas. Informationen som visas skall avse 
de tio mest förekommande fel under senaste veckan för den 
inloggade användarens kostnadsställe. 

 
Enkätundersökning och intervjuer inom mestadels PD och PH har 
resulterat i bland annat följande data kombinationer i diagrammen: 

• kassationskostnad (i kronor totalt, kronor/skåp, antal eller 
procent) inom egna kostnadsstället och för egna fel över en 
tidsperiod omfattande en eller flera dagar, veckor, månader 
eller år 

• kassationskostnad (i kronor totalt, kronor/skåp, antal eller 
procent) inom egna kostnadsstället och för egna fel, som beror 
på en viss utvald eller alla felorsaker över en tidsperiod 
omfattande en eller flera dagar, veckor, månader eller år 

• kassationskostnad (i kronor totalt, kronor/skåp, antal eller 
procent) för ett eller alla skift på alla maskiner inom 
kostnadsstället för maskinfel som beror på en viss utvald 
felorsak över en tidsperiod omfattande en eller flera dagar, 
veckor, månader eller år 

• kassationskostnad (i kronor totalt, kronor/skåp, antal eller 
procent) för maskinfel orsakade på en utvald maskin inom 
kostnadsstället där felet beror på en utvald felorsak över en 
tidsperiod omfattande en eller flera dagar, veckor, månader 
eller år 

• kassationskostnad (i kronor totalt, kronor/skåp, antal eller 
procent) för maskinfel orsakade på en utvald maskin inom 
kostnadsstället och där alla felorsaker tas med över en 
tidsperiod omfattande en eller flera dagar, veckor, månader 
eller år 

• kassationskostnad (i kronor totalt, kronor/skåp, antal eller 
procent) inom kostnadsstället för alla kostnadsslag och en viss 
felorsak över en tidsperiod omfattande en eller flera dagar, 
veckor, månader eller år. 
 

Som det framgår ur ovanstående är kombinationsmöjligheter för 
statistikdiagrammen många. 
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FKT-13 
Extra 
 
Logga ut automatiskt 

I fall en användare har varit inloggad på sitt konto men glömt logga 
ut från kontot skall utloggningen ske automatiskt efter en viss tids 
inaktivitet. En lämplig inaktivitetsperiod bör bestämmas inom 
verksamheten innan implementationen av systemet påbörjas. Som 
följd av inaktiviteten skall inloggningsfönster aktiveras 
automatiskt. Det här skall ske även ur säkerhetsaspekt, dvs. för att 
man vid terminalen endast skall kunna rapportera in sina egna 
kassationer. 
 
Inget bekräftelsemeddelande motsvarande det som beskrivs i krav 
FKT-14 skall dyka upp vid säkerhetsutloggning. 

 
 
FKT-14 
Bas 
 
Logga ut manuellt 

Detta krav är en del av FKT-3 kravet och finns i navigationsdelen 
av systemvyn. Själva namnet på kravet säger att det är till för 
användarutloggning.  
 
Innan användaren slutligen har loggat ut ur systemet skall ett 
bekräftelsemeddelande, med frågan om man verkligen vill logga ut, 
dyka upp. Utloggningen bekräftas via en Ja knapp. Utloggningen 
ångras via en Nej knapp och leder användaren tillbaka till 
kassationsformuläret. 
Efter att man loggat ut skall inloggningsfönster automatiskt visas. 
 
Se även krav FKT-13. Detta för att se i vilket fall utloggningen 
aktiveras, förutom vid valet av Logga ut i navigationsdelen. 

 
 
FKT-15 
Extra 
 
Hjälp 

Detta krav är en del av FKT-3 kravet och finns i navigationsdelen 
av systemvyn.  
 
Hjälpavsnittet bör innehålla den mest väsentliga informationen 
angående programmet dvs. ifyllnad av kassationsformulär, 
framtagning av statistikdiagram via nedrullningslistor och 
alternativknappar, hur användaren skall hantera meddelande m.m. 
 
Detta krav är satt som extra krav men om behovet anses vara stor 
kan kravet med fördel uppfyllas även på basnivå. 

 
 
FKT-16 
bas 
 
Diagram- respektive 
tabellvy 

Kassationsstatistiken skall visas i form av diagram eller tabeller. 
Diagram- respektive tabellparametrar och enheter som 
parametrarna utrycks i på diagramaxlar (i tabellhuvud) skall framgå 
tydligt. 
 
Diagrammen skall visas inom ramar för arbetsytan och först efter 
nedtryckning av någon av knappar Visa diagram, Visa tabell eller 
Visa tio-i-topp under Statistikformulär, vilka beskrivs i kravet 
FKT-12. 
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Diagramvyn skall innehålla knappen: 

• Skriv ut  
Utskrifterna för all statistikinformation skall kunna få plats 
inom mått för en A4 sida, dvs. vara utskriftsvänliga. 

 
Observera att diagram och tabeller, oavsett vad de visar, i övrigt 
skall se likartat ut. För all data dvs. i alla diagram där det går att 
sätta ut trendvärden och budgetvärden skall dessa förekomma. 

 
 
FKT-17 
bas 
 
Felmeddelande 

Felmeddelanden, som informerar användaren om att han/hon inte 
gått rätt tillväga vid hanteringen inne i rapporteringssystemet skall 
visas i fall som liknar de nedan angivna: 

• då fel användarnamn eller/och lösenord ha angivits vid 
inloggningen (se krav FKT-1) 

• då användaren fyllt/valt fel parametrar i till exempel textrutor i 
kassationsformuläret dvs. matat in bokstäver i stället för siffror 
(se krav FKT-6) 

• då användaren inte valt alla diagramparametrar som han/hon 
borde ha valt för att ett diagram skall kunna visas (se krav 
FKT-12). 

 
I felmeddelandefönstret skall en OK knapp finnas. Nedtryckning av 
denna knapp skall leda användaren tillbaka till det fönstret han/hon 
ursprungligen kom ifrån. 
 

 
 

Bild 4.7: Exempel på ett meddelandefönster. 
 
 
FKT-18 
bas 
 
Rättigheter/ 
Behörigheter 
  

Inloggningsrättigheter skall erhållas enbart av de användare som 
under sitt arbete kasserar felaktiga detaljer. 
 
MA-gate användarna med till exempel befattningen RO-chef och 
kvalitetstekniker skall dock också kunna logga in på terminaler 
trots att de egentligen inte rapporterar in kassationer. 
 
Inom kassationsformuläret för det egna kostnadsstället skall 
användaren ha både skriv- och läsrättighet. 
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Alla användare skall inte kunna gå in under menyn Meddelande. 
Ledningen bör utse vilka användare dvs. befattningar skall ha 
tillgång till och rätt att hantera frågan kring belastningar av 
kassationskonton. 
 
Övriga rättigheter och behörigheter bestäms i samråd med IT-
avdelningen samt i enlighet med företagets policy. 
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4.2 MA-gate-nivå 

Användare som nyttjar systemet på denna nivå är MA-gate-användare (se avsnitt  1.1.2 MA-
gate-användare på sidan 71 för vidare beskrivning). På denna nivå får användaren tillgång till 
statistiken via MA-gate. 
 
 
FKM-1   
bas 
 
Inloggning och 
statistiknivåer 

Nuvarande inloggningssättet till och rättigheter i MA-gate skall 
bibehållas av användarna på denna nivå.  
 
Vid inloggningen skall tilldelning av rättigheter inom systemet ske 
automatiskt och med avseende på användarens befattning, precis 
som det var fallet på teminalnivå (se krav FKT-1).  
 
Alla MA-gate-användare skall kunna gå till de lägre befintliga 
statistiknivåer för att se den information de är i behov av. De olika 
nivåsteg som användarna kan gå igenom efter inloggningen finns i 
bilden nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 4.8: Möjliga steg i MA-gate. 

 

Logga in 
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Nivå 5 

Nivå 5 

Stat.formulär 
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FKM-2 
bas 
 
Kassationsstatistik 

MA-gate-användarna skall ha tillgång till kassationsstatistik på två 
olika sätt. 
 
Det första sättet är att direkt se statistikdiagram över aktuella utfall 
(se krav FKM-3). 
 
Den andra sättet är att i statistikformuläret välja de parametrar som 
statistikdiagram skall grundas på (se krav FKM-10). 
Statistikformuläret är detsamma som statistikformuläret på 
terminalnivå (se FKT-12). 
 
Till kassationsstatistiken i MA-gate skall användaren komma 
genom att i MA-gate-menyn välja Huvudmenyn -> Applikationer -
> Kassationer, vilket innebär att det aktuella menyn skall komma 
att utökas. 

              
 

Bild 4.9: Vägen till kassationsstatistiken i MA-gate 
(Huvudmenyn -> Applikationer -> Kassationer). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Funktionella krav 
 

 

 
 93 

 
FKM-3 
bas 
 
Utfallsdiagram 

Utfallsdiagram i MA-gate motsvaras av diagramvy på terminalnivå 
och är alltså den del av fönstret där diagrammen skall visas för 
användaren. Kassationsstatistiken under menyn Utfallsdiagram 
skall visa informationen på olika diagramnivåer. Nivåerna är: 

• Fabriksledningsnivå (se FKM-4) 
• Resultatområdesnivå (se FKM-5) 
• Kostnadsställesnivå (se FKM-6) 
• Kostnadsslagsnivå (se FKM-7) 
• Områdesnivå (se FKM-8) 

 
Diagrampresentationen skall vara likartat utformad, dvs. oberoende 
av diagramnivån. Detta för att alla användare lätt skall kunna känna 
igen sig i oavsett vilken diagramnivå de tittar på. 
 
I alla diagram där det går att sätta ut trendvärden, budgetvärden och 
målvärden skall dessa finnas. 
 
Vyn under Utfallsdiagram skall kunna anses vara uppdelad i två 
delar. Båda delar skall visa ett diagram med tillhörande färg-
/diagramhistorik. Lämpliga enheter för diagramaxlar skall finnas 
utsatta i alla diagram och det bör tydligt framgå vilken diagramnivå 
av ovannämnda fem nivåer data som visas i diagrammen avser. 
 
I den ena vydelen skall ett diagram över kassationskostnaden i 
förhållande till budgeten visas (se Bild 4.10: Kassationskostnader i 
förhållande till budgeten i menyn Utfallsdiagram). Diagrammet 
kan visas i två alternativ: 

• Isolerat 
Kassationskostnader i förhållande till budget som skall visas 
under Isolerat skall gälla de sista 7 dagar, räknat from den 
aktuella tidpunkten då diagrammet tas fram. 

• Ackumulerat 
Kassationskostnader i förhållande till budget som skall visas 
under Ackumulerat skall gälla from början av året till den 
aktuella tidpunkten då diagrammet tas fram. 

 
Möjligheten att välja tidsenhet, tidsperiod och även skift för data 
som skall visas i diagrammet skall finnas. Valen kan till exempel 
göras med hjälp av nedrullningslistor. I nedrullningslistan för skift 
skall användaren välja om kassationskostnader för ett enskilt skift 
(A, B eller C) eller alla skift skall visas. Till valet av skift hör valet 
av tidsenhet (dag, vecka, månad eller år) samt valet av tidsperiod. 
Sistnämnda skall göras i två nedrullningslistor där den ena anger 
perioden i form ”från och med” medan den andra i form ”till och 
med”. Valen skall bekräftas via en Visa knapp. Valen i 
nedrullningslistor påverkar inte endast diagrammet över 
kassationskostnaden i förhållande till budgeten utan även 
diagrammet över utfall i kronor/skåp som beskrivs längst ner i det 
här kravet. 
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Bild 4.10: Kassationskostnader i förhållande till  
budgeten i menyn Utfallsdiagram. 

 
I den andra vydelen visas ett diagram över utfall i kronor/skåp 
alternativt i kronor totalt. I diagrammet skall målvärde för 
kassationskostnader för aktuella diagramparametrar tydligt framgå. 
Diagram skall visas som ett Paretodiagram, vilket medför att 
diagramdata skall presenteras i stapelform. För varje enskild stapel 
på en viss diagramnivå skall en Visa knapp finnas tillgänglig så 
länge det går att komma ner till nästa lägre diagramnivå, räknat 
från den där användaren redan är.  
 
Det skall även finnas möjligheter att skriva ut det diagram i fall 
användaren har behov för det. 
 

 
 

Bild 4.11: Utfall i kronor/skåp i menyn Utfallsdiagram. 
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FKM-4 
bas 
 
Diagramnivå 1 -  
fabriksledningsnivå 

 
På fabriksledningsnivå skall visas information för fabrikens alla 
resultatområdesnivåer.  
 

• Diagram 1 
Kassationskostnaderna och budgeten som visas på den här nivån 
skall gälla hela produktionen på EHP Mariestad.  
 

• Diagram 2 
Varje resultatområde inom produktionen på EHP Mariestad skall 
presenteras med en stapel i utfallsdiagrammet. Till varje stapel 
skall en Visa knapp finnas tillgänglig. 

 
 
FKM-5 
bas 
 
Diagramnivå 2 - 
resultatområdesnivå 

På resultatområdesnivå skall visas information för de 
kostnadsställen som ingår i resultatområdet. 
 

• Diagram 1 
Kassationskostnaderna och budgeten som visas på den här nivån 
skall gälla endast ett utvalt RO. Det aktuella RO:t har valts genom 
nedtryckning av Visa knappen på fabriksledningsnivå (se krav 
FKM-4). 
 

• Diagram 2 
Till varje kostnadsställe inom RO skall en stapel finnas i 
utfallsdiagrammet. Till varje stapel skall i sin tur en Visa knapp 
finnas tillgänglig. 

 
 
FKM-6 
bas 
 
Diagramnivå 3 -  
kostnadsställesnivå 

Inom ett kostnadsställe skall ett bestämt antal kostnadsslag 
förekomma. 
 

• Diagram 1 
Kassationskostnaderna och budgeten som visas på den här nivån 
skall gälla ett utvalt kostnadsställe. 
 

• Diagram 2 
Varje kostnadsslag inom kostnadsstället skall presenteras med en 
stapel i utfallsdiagrammet och till varje stapel skall en Visa knapp 
finnas tillgänglig. Kostnadsslag som kan förekomma här är de 
kostnadsslag som idag finns definierade inom företaget. 
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FKM-7 
bas 
 
Diagramnivå 4 -  
kostnadsslagsnivå 

Inom ett kostnadsslag kan det finnas inga, ett eller flera område.  
 
Om inga område finns inom ett kostnadsslag, vilket till exempel är 
fallet med kostnadsslaget Egna fel skall användaren direkt komma 
till diagram som beskrivs i kravet FKM-8 (utan att komma till 
diagram på nivån FKM-7). Detta eftersom för kostnadsslaget Egna 
fel kan endast statistiken över felorsaker redovisas på lägre 
diagramnivå. Dock är det skillnad om kostnadsslaget är Maskinfel 
eftersom dessa fel kan delas in i områden. Exempel på områden 
som hör ihop med kostnadsslaget Maskinfel är Extruder 1 och 
Extruder 2. 
 

• Diagram 1 
Eftersom inget budget fastställs på kostnadsslagsnivå utgår 
Diagram 1 under menyn Utfallsdiagram för det här fallet. 
 

• Diagram 2 
Till varje område inom ett kostnadsslag skall en stapel finnas i 
utfallsdiagrammet och till varje stapel skall en Visa knapp finnas 
tillgänglig. 
 
Exempel på områden inom ett kostnadsslag är maskiner Extruder 1 
och Extruder 2 som finns inom området PH, kostnadsstället 
Extrudering-122 och skall alltså visas inom kostnadsslaget 
Maskinfel för kostnadsstället Extrudering-122. 

 
 
FKM-8 
bas 
 
Diagramnivå 5 -  
områdesnivå 

Inom ett område kan flera felorsaker förekomma. Observera att 
användaren kommer direkt från Diagramnivå 3 - 
kostnadsställesnivå till den här diagramnivån då det till exempel 
handlar om kostnadsslaget Egna fel som inte kan delas upp i några 
områden. 
 

• Diagram 1 
Eftersom det inte finns något bestämt budget för olika område utgår 
Diagram 1 under menyn Utfallsdiagram för det här fallet. 
 

• Diagram 2 
Detta är den lägsta diagramnivån som användaren kan komma till 
och därför krävs ingen Visa knapp på denna diagramnivå, till 
skillnad från det som beskrivits i kraven ovan.  
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FKM-9 
bas 
 
Larmsignal 

Larmsignalen är det som skall få en MA-gate-användare att snarast 
titta på aktuella kassationsläget. Den skall indikera att ett problem 
beträffande exempelvis stigande kassationskostnader inom ett 
produktionsområde kräver användarens uppmärksamhet, reaktion 
och åtgärder. Därför skall denna signal vara synlig och tydlig.  
 
Signalering kan antingen ske via MA-gate eller meddelas via ett 
SMS meddelande till den berörda användaren. SMS meddelandet 
kan vara ett bra alternativ eftersom användaren inte skall antas vara 
närvarande vid dator hela tiden. Lämpliga applikationer som skulle 
möjliggöra att SMS meddelande skickas till användarna i beskrivna 
syftet finns utvecklade redan idag. 
 
Vilken lösning på larmsignalen utvecklarna än kommer att 
tillämpa, skall de tänka på att signalen skall aktiveras vid två olika 
kritiska nivåer. Två kritiska nivåer skall finnas eftersom både 
fabriksledningen och produktionsledningen skall larmas då det 
krävs, men inte samtidigt. Användaren på produktionsledningsnivå 
eller RO-nivå skall varnas tidigare än användare på 
fabriksledningsnivån. Detta för att användaren på RO-nivån är den 
som är direkt ansvarig för att tillsammans med sina medarbetare 
först försöka förbättra och hantera kassationsrelaterade problem. I 
fall problem inte skulle lösas på denna nivå skall användare på 
fabrikledningsnivå larmas i fall kassationskostnaderna fortsätter att 
stiga. 

 
 
FKM-10 
bas 
 
Statistikformulär 

Statistikformulär och valmöjligheter i formuläret skall vara lika 
dem som beskrivs för statistikformuläret terminalnivå i krav FKT-
12.  
 
Den enda skillnad mellan dessa två formulär är att MA-gate 
statistikformuläret är webbaserat. 

 
 
FKM-11 
bas 
 
Logga ut 

 
Själva namnet på kravet säger att det är till för användarutloggning 
på MA-gate-nivå.  
 
Utloggningen skall ske enligt redan befintliga användarrutiner på 
denna nivå. 
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5 Icke-funktionella krav 

Här beskrivs de icke-funktionella kraven för det nya systemet. Icke-funktionella krav är krav 
som bland annat kan ange systemets ramar och begränsningar. En del av kraven som tas med 
här är rekommenderade från IEEE standarden. En annan del finns med eftersom behovet för 
det ansågs finnas. 
 
 
IF-1 
 
Prestanda 

Rapporteringssystemet dvs. -programmet skall vara tillgänglig på 
terminaler som skall vara utplacerade inom produktionsenheten. 
Terminalernas antal skall tillfredsställa behoven inom 
produktionsenheten och utplaceringen skall vara anpassad till 
miljön samt effektivisera kassationsprocessen. 
 
Systemet skall klara av att hantera flera användare på samma gång, 
utan att det påverkar informationsbearbetningens snabbhet, vare sig 
det handlar om terminal- eller MA-gate-nivå. 

 
 
IF-2 
 
Utbyggbarhet 

Rapporteringssystemet på både terminal- och MA-gate-nivå skall 
vara så mycket som möjligt flexibelt och utbyggbart. Det bör man 
ta hänsyn till i design- och implementationsfasen. Detta för att 
lättare kunna lägga till nya eller ta bort gamla delar av systemet 
utan att det kräver större omkodning av systemet. 

 
 
IF-3 
 
Tillgänglighet  
och pålitlighet 

Terminalerna skall vara lättillgängliga för terminalanvändarna. Det 
skall inte ta lång tid (eller väg) för terminalanvändaren att komma 
till en terminal och rapportera en kassation. Man skulle kunna gå 
efter dagens tillgänglighet på kassationslistor eller också göra en 
bedömning av behoven. 
 
Rapporteringssystemet skall vara pålitligt. Det skall hantera 
inmatad information på rätt sätt, under förutsättning att användaren 
använt systemet på ett korrekt sätt.  

 
 
IF-4 
 
Kompabilitet med 
existerande miljö 

På MA-gate-nivå skall det kommande systemet integreras i det 
befintliga intranätet MA-gate. På terminalnivå är det mening att 
först utveckla ett rapporteringsprogram och sedan installera det på 
terminaler. Både MA-gate och terminaler kommer att få data ifrån 
databaser där kassationsinformationen lagrats. 
 
I dagens system skulle till exempel den inmatade kassationsdata 
kunna redovisas i form av statistikdiagram redan från nästa dag och 
då det är möjligt skall det tillämpas. Eventuella systemförbättringar 
till realtidsredovisning dvs. förbättringar som skulle kunna leda till 
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mer frekvent redovisning av till exempel kassationskostnader skall 
leda till förändringar i rapporteringssystemet också. 
 
Redan idag finns det inom företaget exempel på system, där det 
mesta av informationen som kommer att hanteras av 
rapporteringssystemet, lagras. Exempel på dessa system är BEKO 
och CQ baser. Den information som i dagsläget inte finns lagrat i 
något system utan endast i pappersform inom de olika RO bör 
samlas in och i lämplig form lagras i databaser. 

 
 
IF-5 
 
Säkerhet 

Inga specifika krav på säkerhet har ställts under kravinsamlingen, 
men säkerhetsrutiner som anses adekvata för det kommande 
systemet skall tillämpas. Behovsbedömningen kan göras inom 
exempelvis IT-avdelningen. 

 
 
IF-6 
 
Användarvänlighet 

Förutom att vara användbart skall systemet också vara 
användarvänligt. Nedanstående detaljer kan vara exempel på något 
som utvecklarna skall ta hänsyn till: 
o användargränssnittet skall vara enkelt utformat och överskådligt 
o antal vågräta rullgardiner i fönstren skall minimeras 
o färger skall vara intuitiva (till exempel röd text skall stå för en 

varning eller ett viktigt meddelande) 
o teckensnittet skall vara lättläst  
o teckenstorleken skall vara tillräcklig stor med tanke på avståndet 

mellan användaren och skärmen samt användarens 
kroppsställning vid rapporteringen 

o utskrifterna skall rymmas inom ramar för en A4 sida dvs. delar 
av diagram skall inte klippas bort vid utskrift, så långt det går 
rent tekniskt att ordna. 
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Mariestad, 8 februari 2004 
 
 
 
 
ENKÄT GÄLLANDE DINA KRAV  PÅ  
FABRIKENS ENHETLIGA SYSTEM FÖR  
KASSATIONSHANTERING OCH –UPPFÖLJNING 
 
 
Vad vill DU att systemet skall göra för DIG? 
 
 
Hej! 
 
I syfte att förbättra kassationshanteringen och –uppföljningen på fabriken vill kvalitetschefen Jan 
Kristoffersson med fabriksledningen att krav för ett nytt kassationsrapporteringssystem tas fram. 
 
Tanken är att MA-fabriken i framtiden skall ha enhetliga kassationsrutiner och att det nya systemet 
skall användas av så gott som alla RO inom fabriken. Likaså är tanken att informationsvyer i systemet 
skall vara så pass lika att var och en skall kunna känna igen sig i systemet, även då en vy visar 
kassations-relevant information för ett annat RO än ens eget. 
 
Vikten i det nya systemet skall ligga bl.a. på en mer frekvent uppdatering och tydligare presentation av 
kassationsrelevant information än vad det är idag. Avsikten är även att från ledningshållet hinna 
reagera på vissa trender i tidigare skede än vad det görs idag. 
 
Användarna av det nya systemet kommer att finnas båda på produktions- och ledningsnivå. DU 
kommer att använda systemet och därmed är dina behov, krav, åsikter, rekommendationer och 
önskemål viktiga att tas med vid utvecklingen av ett sådant system. 
 
En kravspecifikation med välbeskrivna krav underlättar utveckling av ett system. Vår del av uppgiften 
är att samla in dina krav på systemet i en kravspecifikation. Därigenom kommer vi att underlätta 
arbete för dem som senare skall arbeta med utvecklingen av det nya systemet. Din del i det hela är att i 
denna enkät beskriva dina behov så gott och utförligt Du kan, för att vi sedan skall kunna arbeta vidare 
med sammanställningen av kraven av gemensamt intresse för alla på fabriken. 
 
Enkäten kommer att finnas hos dig from fredag 2004-02-13 tom torsdag 2004-02-19 kl 12.00. 
Därför behöver Du inte besvara enkätfrågor med en gång utan kan tänka igenom både frågorna och 
svaren, innan Du skriver ner dem. Efter kl.12.00 på torsdag kommer vi att samla in allas svar. 
 
Vi är tacksamma för att Du tar dig tid och hjälper oss att genomföra denna enkät. 
 
Har Du frågor kring enkäten är du välkommen att kontakta oss på telefon: 
0501-61 124 eller 070-220 10 23. 
 
 
Tack ännu en gång för din medverkan. 
Aleksandra & Oggi 
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Ditt namn: _________________________________ 
 
 
OBS! 

Ditt namn behövs endast för att vi skall veta vem vi skall gå till i fall vi känner att 
vi behöver ha en kompletterande intervju med dig. 

 
Ditt namn:  
 

1. - 
2. - 
3. - 
4. - 
5. - 
6. - 
7. - 
8. - 
9. - 

10. - 
11. - 
12. - 
13. - 
14. - 
15. - 
16. - 
17. - 
18. - 
19. - 

 
 
1. Du är: 

 
RO-chef 11, 19 
Kvalitetsansvarig 1, 5, 7 
Kvalitetstekniker 2, 6, 18 
Personalledare 3, 8, 12 
Processägare 13, 14, 15 
Ankomstkontroll 4 
Lagledare 9, 10 
Kvalitetschef 17 
Produktionschef 16 

 
 
2. Upplever Du att det allmänt finns intresse för kvalitetsfrågor inom ditt RO? 

 
Ja   (motivera nedan ditt svar) 
Nej   (motivera nedan varför inte) 

 
Ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 
Nej 6, 16 

 
1. Jag tror att alla vill göra rätt ifrån början. Det är jobbigt att köra kupor till exempel om 
man måste kassera på grund av fel på material. 
 
3. Det sitter i väggarna. 
 
4. Att kvalitet är så hög som möjligt från våra leverantörer minskar problem i fabriken. 
 
6. * Ja: chef och processägare intresserade + kvalitetsansvariga. 
    * Nej: många av kollektivet bryr sig inte. 
 
7. De flesta vill producera felfria produkter. Om det uppstår något felaktigt brukar de flesta 
engagera sig. 
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8. Vi vet att vi måste bli bättre. 
 
9. Ja, hur vi ligger till i kassationssiffror. 
 
10. Det är alltid en diskussion om vad som är kvalitet. 
 
12. Alla tycker att kvalitet är ett måste. 
 
13. Man diskuterar problemet gemensamt, undersöker och testar olika lösningar. 
 
14. Alla upplever och vet om att kvalitet är viktig för vår överlevnad. 
 
15. I den mån det finns tid. Tyvärr är det oftast så att det blir för tungt jobbat med all 
information som ska följas upp. 
 
17. N/A. 
 
18. De flesta vill inte släppa ifrån sig ett dåligt jobb. 
 

 
 

3. Tror Du att ett nytt välutformat datorstött rapporteringssystem för kassationer kan underlätta ditt 
arbete?  
 
Ja   (beskriv nedan på vilket sätt) 
Nej   (motivera nedan varför inte) 
 
Ja 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
Nej 3 

 
1. Jag tror att vi gör mycket i onödan som det är idag. Jag tror att det skulle underlätta. 
 
3. Arbetar främst med personalfrågor. 
 
4. Jag slipper att skriva in alla kassationer själv. 
 
6. Tar mindre tid, sprida ut över hela veckan, slippa göra allt på fredag, få ut snygga diagram. 
 
7. Svårt att beskriva då jag inte har en aning om hur det ska vara upplagd. Men om vi kan få 
möjlighet att knappa in kassationer vid avsyningen dagligen så vore det bra. 
 
8. Jag vill ha info snabbt och det ska vara som en rutin att kontrollera hur det går. 
 
9. Jag skriver ner dem en gång sedan går det automatiskt ut på alla diagram eller dylikt. 
 
10. Idag skrivs det in i många olika system, där olika personer använder olika uppgifter, som 
man borde ha en databas till för att de som vill ha uppgifterna själva hämtar uppgifterna från 
databasen. 
 
11. Det är ganska bra, men kan bli bättre. 
 
12. Ja, men det skulle vara enkelt med några få kommando. 
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13. Ja, man kan mata in kassationer direkt vid linan i samband med att man matar in antal 
godkända. 
 
14. Systemet måste vara mer användarvänlig och snabbare än idag. 
 
15. Får vi ett system som kan hantera informationen bör det bli mycket enklare att både 
rapportera och söka information. 
 
17. * genom att få larm enbart vid anomaliteter kan jag fokusa/prioritera rätt saker 
      * genom en bättre struktur på data blir det lättare ett analysera eventuella problem 
      * genom snabbare feedback till berörda kan åtgärder sättas in snabbare. Jag personligen   
          behöver inte kopplas in så ofta. 
      * genom snabbare feedback till ledningen får vi ett rejält ledningsverktyg som kan 
användas  
          för styrning/prioritering av till exempel resurser. 
 
18. Att till exempel avbokning sker direkt på respektive avdelning. 
 

 
 
4. Tror Du att Du med införandet av ett nytt välutformat datorstött rapporteringssystem för 

kassationer kommer att kunna fokusera mer på kvalitet i andra arbetsuppgifter? 
 
Ja   (beskriv nedan på vilket sätt) 
Nej   (motivera nedan varför inte) 
 
Ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
Nej 11 

 
3. Vi har idag inget enhetligt system. 
 
4. Alla blir mer medvetna om alla kassationer som uppkommer på den egna avdelningen. 
 
6. Mer tid till annat, kunna se trender tidigare och motarbeta dem. 
 
7. Då jag inte vet hur det kommer att vara utformat kan jag bara hoppas. 
 
8. Man kan vara mer uppdaterad och man kan tilldela resurser snabbt för att lösa problem. 
 
9. Vi får reda på vad vi har som fel och vad vi ska fokusera oss på. 
 
10. För att förhoppningsvis hitta och rätta till orsakerna snabbare. 
 
12. Ja, om operatör kan rapportera in direkt till systemet utan pappersarbete. 
 
13. Ja, mera tid till andra arbetsuppgifter. 
 
14. Mindre tid kommer att gå åt till att komma rätt i olika datorsystem, så mer tid ges till det 
operativa arbetet. 
 
15. Bara om det är användarvänligt för in- och utrapportering. 
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17. Standardiserat och enkelt sparar tid och inspirerar till liknande tankesätt på andra 
områden. 
 
18. Ja, till exempel i stället för att sitta framför dator på dagarna skulle man hinna vara 
mycket mer i verkligheten och bland annat förebygga felorsaker. 
 
19. Enkelt och standardiserat system ger mer tid för direkt kvalitetsarbete. 
 

 
 
5. Hur får Du idag tillgång till kassationsstatistiken som Du behöver för att fullfölja dina 

arbetsuppgifter? 
 
Genom att skapa statistiken själv och därmed ser det direkt  
Via dator (du har tillgång till filer där kassationsdata sparas)  
Skickat till dig i pappersform    
Via anslagstavlan (dit Du går och titta på resultaten)   
 
Genom att skapa statistiken själv och därmed 
ser det direkt 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18 

Via dator (du har tillgång till filer där 
kassationsdata sparas) 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19 

Skickat till dig i pappersform 3, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 
Via anslagstavlan (dit Du går och titta på 
resultaten) 3, 8, 13, 17, 18 

 
På annat sätt: 2. Min arbetsledare får listor. 

 
  

 
 

6. Precisera vilken information gällande kassationer Du egentligen behöver för att fullfölja dina 
arbetsuppgifter? Vad är det Du dessutom vill känna till i samma fråga? 
 
Det kan t.ex. vara hela RO:s kassationskostnader per vecka eller dag i jämförelse till 
kassationsbudgeten, kass.kostnader per kostnadsställe under en dag/vecka/månad, kass.kostnader i 
jämförelse till kass.orsaker, kass.kostnad per tillverkat skåp, antal kassationer per kostnadsställe 
under en skift/dag/vecka/månad, antal kassationer i jämförelse till antal tillverkade skåp osv. 
 
Behöver känna till: 
3. Kassationsbudget. 
 
5. Jämförelse till kassationsbudget, kassationskostnad per vecka, kassationsorsaker, antal 
kassationer per kostnadsställe under skift. 
 
6. Kassationskostnad jämfört mot budget, kassationskostnad per kostnadsställe. 
Kassationskostnad per orsak, antal per orsak, antal B-skåp debiterade per RO, antal 
kassationer jämfört mot antal tillverkade. 
 
7. OK  
 
8. Hur avdelning följer uppsatta mål. 
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9. Kassationer per vecka och skåp och egen tillverkning. 
 
10. Kassation isolerat hölje från exempelvis skumning. 
 
11. På PD har vi den information vi behöver eftersom vi skapar den själva. 
 
12. Kassationer med kronor dag på eget kostnadsställe. 
 
13. Kassationskostnader per kostnadsställe under en dag/vecka/månad, kassationskostnader i 
jämförelse till kassationsorsaker, kassationskostnad per tillverkat skåp, antal kassationer per 
kostnadsställe under en skift/dag/vecka/månad, antal kassationer i jämförelse till antal 
tillverkade skåp, kassationskostnad på eget kostnadsställe. 
 
14. Kassationskostnader och nivå procentuellt mot budget för varje kostnadsställe. 
 
15. Kassationer mot skift och maskin, kassationsorsaker och innermanteltyp, kassationer mot 
lagd budget / kostnadsställe, kassationer i procent och kronor / skåp, kassationsorsaker på 
vecko- mån- och årskalendersvis (för att följa eventuell årstidspåverkan) 
 
16. Det kan till exempel vara hela RO:s kassationskostnader per vecka eller dag i jämförelse 
till kassationsbudgeten, kassationskostnader per kostnadsställe under en dag/vecka/månad, 
kassationskostnader i jämförelse till kassationsorsaker, kassationskostnad per tillverkat skåp, 
antal kassationer per kostnadsställe under en skift/dag/vecka/månad, antal kassationer i 
jämförelse till antal tillverkade skåp osv. 
 
17. Refererar till våra samtal. 
 
18. Alla kassationer inom dörravdelning - linan, gärna andras också. 
 
19. Hela RO:s kassationskostnader per vecka eller dag i jämförelse till kassationsbudgeten, 
kassationskostnader per kostnadsställe under en dag/vecka/månad, kassationskostnader i 
jämförelse till kassationsorsaker, kassationskostnad per tillverkat skåp, antal kassationer per 
kostnadsställe under en skift/dag/vecka/månad, antal kassationer i jämförelse till antal 
tillverkade skåp. 
 

 
Vill känna till: 
3. Hela fabrikens kassationer, avdelning mot avdelning, samma staplar, färger mm. 
 
7. OK 
 
8. När det börjar bli problem så att jag kan ingripa innan vi får för stora kostnader. 
 
10. Kassation isolerat hölje från exempelvis skumning. 
 
12. RO:s kronor per vecka. 
 
14. Totala kassationsnivå för hela nivån. 
 
15. Avdelningens kassationer / budget. 
 
18. Att jag har möjlighet att kolla vilka sorter eller om det är leverantörsfel och vad det är för 
orsak. 
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7. Krävs det någon information från ekonomiavdelningen för att Du skall få en hel bild över 
kassationskostnader inom ditt RO (förutom statistiken som skapas inom RO:n idag)? 
 
Ja   (precisera nedan vad det är i så fall) 
Nej   
 
Ja 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 
Nej 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 16 

 
11. Men systemen är för tungt jobbade. 
 
12. Kassationer mot budget på veckovis. 
 
13. Som idag. 
 
14. Läget mot budget veckovis. 
 
15. Redovisning mot budget. 
 
17. Idag för att bygga diagram över fabrikens kassationsfördelning, kassationsläge, 
      ”imorgon” nej. 
 
18. Hur vi ligger till per vecka, månad, mål. 
 
19. Nuvarande centrala kassationsuppföljning 
 

 
 
8. Vad använder Du kassationsrelaterad information till idag? 

 
Du kanske använder det som underlag vid personalmöten, motivering av dina medarbetare, 
underlag för förbättringsåtgärder osv. 
 
1. Vi använder det när vi har våra KLEP möten, vi försöker att se vad vi kan förbättra oss i. 
 
2. Endast vid avskrivning av material. 
 
3. Ja. 
 
4. Förbättringsåtgärder mot leverantörer. 
 
5. Om det är många samma fel vi kan kolla upp och åtgärda felet, veckomöte, KLEP möte 
information. 
 
6. Ja, förbättringsåtgärder. 
 
7. Info till medarbetarna. 
 
8. Sprida information vid möten, driva kvalitetsproblem och motivering. 
 
9. För att redovisa för medarbetare och andra. 
 
10. Förutom det ni redan har skrivit så redovisar jag för min tekniker och personalledare. 
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11. Ja. 
 
12. Vid personalmöte, motivering av dina medarbetare, för förbättringsåtgärder och kontroll 
mot budget. 
 
13. Möten, information, förbättringar. 
 
14. Motivering av dina medarbetare, underlag för förbättringsåtgärder, jämföra med budget. 
 
15. I budgetuppföljning, som underlag för kvalitetsaktiviteter. 
 
16. Beslut kring förbättringsaktiviteter. 
 
17. Personalmöten, motivering av dina medarbetare, underlag för förbättringsåtgärder + 
budget + rappporter + LG 
 
18. Förbättringsåtgärder, personalmöten, motivering av dina medarbetare. 
 
19. Måluppföljning, informationsspridning, aktivitetsplanering, prioriteringar, rapporteringar. 
 

 
 
9. Vad tycker Du att informationen kan användas till förutom det den används till idag?  

Utveckla gärna ditt svar. 
 
3. Vi bör kunna få se andra avdelningar. 
 
4. Information till företag som levererar till oss så att de kan söka fel hos sig. 
 
7. Att skapa en tio i topp lista och fokusera på att eliminera en punkt i taget. 
 
10. För att påvisa till exempel ett problem i maskinerna. 
 
13. Belöning, förbättringar, process, material mm. 
 
14. Leda till mer direkta åtgärder för kvalitet inom resp. kostnadsställe. 
 
17. * ett instrument för operatörer / maskinledare / processägare / ledare/ RO-chefer att 
använda  i  förbättringsarbete. 
       * ett ledningsverktyg för att prioritera resurser i förbättringsarbetet. 
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10. Hur ofta är Du i behov av att följa upp kassationsläget? 
Kryssa i rutan eller skriv in ett nummer Du anser dig vara det rätta antalet. 
 

1 gång flera gånger 
 
Antal ggr/skift  1, 5, 7, 9, 15, 17, 19    
Antal ggr/dag  3, 6, 10, 12, 13, 14, 18   
Antal ggr/vecka  7, 11, 14, 16   8 
Antal ggr/månad  2, 4, 16    13 
 
 

11. Är det någon information som, enl. dig, är överflödig i dagens statistik?  
 
Ja    (precisera nedan vad det är i så fall)  
Nej   
 
Ja 3, 10, 17, 18, 19 
Nej 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18 
Vet ej 2, 8, 16 

 
2. Vet inte, har inte kollat. 
 
3. Kan ibland vara för detaljerad. 
 
10. Man lägger in samma siffror på flera filer. 
 
14. Information får man aldrig för mycket av. 
 
15. Inte med den kännedom jag har. 
 
17. Dubbelinformation som återfinns i Excel filer här och där. 
 
18. Det som inte är viktigt för mig, kan vara intressant för någon annan, därför vet jag inte. 
 

 
 

12. Är det någon information som, enl. dig, saknas helt i dagens statistik? 
 
Ja     (precisera nedan vad det är i så fall)  
Nej   
 
Ja 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 19 
Nej 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 18 
Vet ej 16 

 
6. Reparationer i PM per skåp eller bana. 
 
7. Snabbare uppdatering i listor då det kommer nya artiklar. Det görs av annan person i laget. 
OBS! gäller vid denna persons frånvaro. 
 
8. Vi har ingen information om hur operatörsberoende fel är. 
 
10. I QB0225 har vi olika felorsaker 1-8 som vi inte för statistik på. 
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14. Daglig statistik. 
 
15. Problemet är att det inte samlas i en databas eller liknande, det gör att statistiken blir 
krånglig att få fram. Informationen tror jag finns men är som sagt svår att sammanställa på ett 
vettigt sätt. 
 
16. Vet inte. 
 
17. * kostnad per skåp och relation budget / målkurva. 
      * kassationsorsaker. 
 
19. Skiftuppföljning. 
 

 
 
13. Är Du nöjd med sättet informationen presenteras för dig idag? Ange vad det är som stör dig i 

dagens sätt att presentera information. 
 
Det kan vara allt från att Du tycker att rätta färger inte används i diagrammen, att Du inte hittar i 
dagens upplägg av informationen i systemet, att Du inte ens får tillgång till informationen i 
systemet utan endast i pappersform, att inbördesordning på saker och ting i diagrammen inte är 
logisk, att kassationsorsaker inte förekommer på de ställen där de borde förekomma, att rätta saker 
inte sätts i jämförelse till varandra i diagrammen osv. 
 
3. Det viktigaste är snabb feedback, inte vänta en vecka. 
 
4. Jag är nöjd. 
 
5. Ja. 
 
6. Man kan inte få fram reparation per skåp i PM. PM har egna listor som man måste hämta i 
pappersformat. Att man inte kan kontrollera att man blir rätt konterad vad gäller reparationer. 
 
7. Jag är nöjd för tillfället, men jag har bara jobbat med uppföljningar i 3 veckor. 
 
8. Vi har kvalitetsmöten där Gabriella informerar om vilka fel vi har, mycket info på samma 
gång. 
 
10. OK. 
 
11. Det är för dyrt med färgskrivare, ska inte användas enl. IT-avdelning. 
 
12. OK. 
 
14. Mer användarvänligt, lättare att komma åt. 
 
15. Se punkt 12. 
 
17.  Nej, inte nöjd. För stor informationsmängd (oprioriterad), icke-standardiserat format, 
lokalt lagrat på PC/nätverk. 
 
18. Jag vill ha likvärdig statistik mellan avdelningarna så man kan jämföra och förstå även 
andras statistik. 
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19. Inte standardiserat, tunga filer, inte lätt tillgängligt. 
 

 
 
14. Är det lättare att följa kassationsutvecklingen om man får se den i form av bild dvs. diagram? 

 
Ja   
Nej   (precisera nedan varför inte) 
 
Ja 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
Nej  

 
 
 
 
 
 

 
 

15. Precisera vilken information Du behöver och/eller vill kunna se i form av diagram? 
 
Det kan t.ex. vara hela RO:s kassationskostnader per vecka, kass.kostnader per kostnadsställe och 
vecka, kass.kostnader i jämförelse till kass.orsaker, kass.kostnad per tillverkad skåp osv.  
Vissa av nämnda saker jämförs redan idag, men upprepa dem gärna för olika delar inom RO har 
lite olika presentation av informationen. 
 
Behöver se i diagrammen: 
3. Kassationer mot budget. 
 
5. Kassationskostnader per vecka, per kostnadsställe, orsaker, antal. 
 
6. Det vi har idag. 
 
7. OK. 
 
8. Antal, mål, felorsak. 
 
9. Bara egna kassationer per vecka och kostnad per tillverkat skåp. 
 
10. Avdelning per vecka. 
 
12. Kassationer i procent och kronor / vecka / kostnadsställe. 
 
13. Som idag. 
 
14. Kassationer i procent och kronor / per vecka / kostnadsställe. 
 
15. Detsamma som under punkt 6. 
 
17. Refererar till våra diskussioner. 
 
18. Jag får redan den information. 
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19. Allt i fråga 6. 
 

 
Vill se i diagrammen: 
3. En bild där hela MA är med så man kan tävla mellan avdelningar. 
 
7. OK. 
 
9. Bara egna kassationer per vecka och kostnad per tillverkat skåp. 
 
10. Avdelning per vecka. 
 
12. Se ovan. 
 
14. Se ovan. 
 
17. Refererar till våra diskussioner. 
 

 
 
16. Bör det i diagrammen alltid markeras var kassationsmålet ligger för aktuella skiftet/dagen/veckan/ 

månaden eller maskinen (om det så klart går och då det har en mening)? 
 
Ja   
Nej   (precisera nedan varför inte och när det inte behövs) 
 
Ja 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 
Nej  

 
19. Vi har ingen målsättning per skift idag. 
 

 
 
17. Är det av intresse att se kassationsstatistiken även på skiftnivå (för varje skift) i fall det beräknas 

fram av dator? 
 
Ja    (utveckla gärna nedan ditt svar) 
Nej   (precisera nedan varför inte) 
 
Ja 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
Nej 5, 9 

 
1. Jag tror att det kan bli tävling mellan skiften om man ser det så att man skiljer på skiften. 
 
3. Väldigt viktigt!! Man skäller alltid på andra skiftet. 
 
4. Det är lättare att komma åt kassationskostnader. 
 
7. Eftersom det är en bedömning från individ ”Vad är en repa” kan vara olika i bedömning. 
 
8. Lättare att följa utvecklingen. Ett skift är kanske bättre än det andra. 
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9. Inga tävlingar mellan skiften, det går åt skogen allt. 
 
10. För att eventuellt ta tag i problemen på rätt ställe och eventuellt av rätt person. Utan att 
gnälla, utan istället vägleda. 
 
12. För att kunna jämföra till exempel vad man gör bättre på skiftet som har lägre 
kassationskostnad. 
 
13. Om möjligheten finns kan det alltid vara bra komma ner till skiftnivå. 
 
14. För att kunna jämföra till exempel olika körsätt mellan skiften. 
 
15. Det är lättare om man misstänker att det beror på exempelvis ett handhavande fel att 
åtgärda detta snabbare. 
 
17. Snabb feedback. 
 
18. För då är det lättare att spåra just varför det blir så olika resultat per skifte. 
 
19. Självklart. Delaktigheten ökar. 
 

 
 

18. Vore det bra med en larmsignal i kassationssystemet?  
 
Med detta menas att RO-chefen, kvalitetsteknikern eller processägaren skulle via dator larmas om 
trenden börjar visa att man är på väg åt fel håll, dvs. på väg att överskrida gränsen för 
kassationsmålet. I sådana fall skulle han/hon i tidigt skede kunna gå in och se till att eliminera 
orsaker som lett till både den negativa trenden och kassationer dvs. kassationskostnader. Skulle 
ingen av dessa tre upptäcka larmet på sin nivå och skulle kassationskostnader öka ytterligare 
skulle larmet gå även hos kvalitetschefen. 
 
Ja   (motivera ditt svar nedan) 
Nej   (motivera ditt svar nedan) 
 
Ja 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
Nej 3, 4, 6, 9, 10, 13 

 
3. Verkar lite överdrivet, det ligger i vår arbetsbeskrivning att ha koll på kassationer. 
 
4. Det finns redan i monteringen. 
 
6. Ja till första nivå, men inte till kvalitetschef. Han känner inte till allt som händer och kan 
riva upp himmel och jord fast det kan vara naturliga svängningar. 
 
7. Det finns redan mål uppsatta som vi tittar på varje vecka. 
 
8. Det är aldrig med system som talar om att det behövs åtgärder. Ökar pressen på dem som 
ska lösa problemen. 
 
9. Varför, vi är väl inte dumma. 
 
10. Det borde de upptäcka ändå eller? 
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11. Om det går att lösa. 
 
12. Har möjligheter att sätta igång åtgärder snabbt. 
 
14. För att kunna och hinna sätta in rätt nivå och att sätta ”press” på resp. ansvarig. 
 
15. Det kan vara en bra ide men risken är uppenbar att det blir så mycket larm att man inte 
kan åtgärda alla dessa. 
 
17. Kan vara förger enl. vår diskussion. 
 
18. Det är väl alltid bra med en väckarklocka. 
 
19. Det blir många diagram att kontrollera annars. Ett larm skulle underlätta. 

 
 
19. Vilka risker eller negativa konsekvenser ser Du med att införa ett datorstött rapporteringssystem 

för kassationer? 
 
2. Kan ej svara men tror att risker eller negativa konsekvenser minimeras. 
 
3. Inga. 
 
4. Jag anser att det inte finns någon risk. 
 
6. Datorer är inte tillförlitliga. 
 
7. Inga. 
 
8. Det kan ta tid att rapportera in det i en databas. Vem gör jobbet? 
 
9. Ser inga. 
 
10. Inga. 
 
11. Inga om det är lättjobbat. 
 
12. Kan bli rutin utan att ta reda på orsaker för kassationer. 
 
13. Inga. 
 
14. Att man matar in siffror mekaniskt utan att tänka efter åtgärdsplan osv. 
 
15. Är det användarvänligt och enkelt så bör det bli en förbättring. 
 
17. IT projekt misslyckas ofta på grund av dåliga specifikationer. 
 
18. I stort sett inga. 
 
19. Systemberoendet, ligger systemet nere så ligger även kassationsarbetet delvis nere. Man 
blir beroende av systemet, men de positiva fördelarna överväger kraftigt. 
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20. Vilka tror Du bör få tillgång till kassationsstatistiken i det nya datorstödda systemet? 
 
1. Kvalitetsansvariga, alla i lagen. 
 
2. Alla RO + arbetsledare. 
 
3. Alla bör kunna ”titta”. Vi har ett flertal PC ute i fabriken ”JR” terminaler. 
 
4. Kvalitetsansvariga, kvalitetstekniker, RO-chef. 
 
5. Alla. 
 
6. * Olika tillgång till olika nivåer på folket.  
    * Chef: pengar, orsaker.  
    * Montör: orsaker, antal, skift. 
 
7. Alla borde kunna gå in och se hur min avdelning mår. 
 
8. Kvalitetsansvariga, kvalitetstekniker, tekniker, PL, RO-chefer. 
 
9. Alla ska kunna se, men inte kunna skriva in. En kod till de som skriver in. 
 
10. Kvalitetsansvariga på avdelningen och ställare. 
 
11. Lagledare, personalledare, maskinledare, underhållsansvarig, processägare, RO-chef. 
 
12. Kvalitetsansvarig i lagen, kvalitetstekniker, processägare, RO-chef, lagledare, 
personalledare. 
 
13. RO, kostnadsställesansvarig, kvalitetsansvarig. 
 
14. Kvalitetsansvariga, processägare, personalledare, RO-chef, lagledare. 
 
15. Alla som hanterar och följer kassationer. 
 
17. Alla bör ha tillgång till eget område, se även fråga 9. 
 
18. Alla. 
 
19. Från kvalitetsansvariga och uppåt. 
 

 
 
21. Bör de anställda som rapporterar in kassationer i systemet via datorn också kunna se statistiken i 

samma system på datorn när de så vill? 
 
Ja   (fortsätt vidare på fråga 23) 
Nej   (besvara fråga 22 i så fall) 
 
Ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
Nej  
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22. Motivera nedan varför de som skulle rapportera in kassationer i det nya datorstödda systemet inte 
skulle behöva ha tillgång till statistiken via datorn utan via anslagstavlan eller veckomöten? 
 
 
 
 
 
 

 
 
23. Tycker Du att kassationsdata bör sparas dvs. arkiveras i en databas och därigenom bli lättillgänglig 

när man behöver det (i stället för att sparas i pappersform under perioder som idag)? 
 
Ja   
Nej   (precisera nedan varför inte) 
 
Ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
Nej  

 
1. Det är bra att kunna gå bakåt i tiden och titta, man glömmer väldigt fort hur det var för ett 
halvår sen. 
 
5. Spara papper. Man kan skriva på papper om det behövs. 
 

 
 
24. Tycker Du att Du bör ha behörighet att läsa (endast läsa!) kassationsrelevant information för andra 

RO inom fabriken om Du så vill? 
 
Ja   (motivera varför Du skall ha det) 
Nej   (motivera nedan varför inte) 
 
Ja 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
Nej 5, 6, 11, 13 

 
1. Det är bra att veta hur det går med andra avdelningar. 
 
2. För att veta vilket material som avskrives som för min del som arbetar med 
leverantörskvalitet. 
 
3. Viktigt att ha kunskaper och förståelse från andra avdelningar. 
 
4. Jag som jobbar utåt och inom företaget med kvalitet så anser jag att den informationen är 
mig till nytta. 
 
5. Ingen tid. 
 
6. Det spelar ingen roll. 
 
7. För att få en helhetsbild. 
 
8. Aldrig fel med information. 
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9. Alla ska kunna se hur det går i fabriken med kassationer. 
 
10. Varför inte, vi jobbar väl under samma tak. 
 
11. Nej, har inte tid. 
 
12. Det är bra att till exempel se hur många dörrar de har kasserat. 
 
13. Det räcker om RO eller kvalitetstekniker har den möjligheten. 
 
14. För att kunna vara väl förberedd inför kund- och leverantörsmöten. 
 
15. Det kan vara ett hjälpmedel om man ser ett liknande fel eller att det finns ett samband 
mellan olika fel så att man kan göra en gemensamt åtgärd. 
 
17. Jag måste kunna se helheten och var vi har problem. 
 
18. Därför att det är intressant och veta samt jämföra med sin egen avdelning. 
 
19. Men det är ingen viktig behörighet. 
 

 
 
25. Har idag alla detaljer (av ett och samma slag) som ingår i ett kyl- eller frysskåp och används inom 

ditt RO ett unikt artikelnummer? 
 
Ja                
Nej               (ange nedan om det är känt vilka detaljer det är i så fall) 
Vet ej               (ange den person till namn som Du tror kan eller bör kunna svaret på frågan) 
 
Ja 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 15, 18, 19 
Nej 17 
Vet ej 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 

 
6. Jag tror det, förstår inte frågan. 
 
9. A.L. 
 
10. A.L. 
 
12. Eventuellt dörrplanerare. 
 
13. Kvalitetstekniker, planerare. 
 
14. Vet inte. 
 
17. Förbrukningsmaterial. 
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26. Finns ovannämnda detaljers artikelnummer nedskrivna på t.ex. en lista eller samlade på ett och 
samma ställe av annat slag? 
 
Ja                (ange var vi i så fall kan hitta listan) 
Nej   
Vet ej               (ange den person till namn som Du tror kan eller bör kunna svaret på frågan) 
 
Ja 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19 
Nej  
Vet ej 3, 5, 8, 12, 13, 14, 16, 18 

 
1. Vårt kontor PDF. 
 
2. I vårt PLUX-system 
 
4. Den finns i dataform. 
 
6. Om ni menar min kortnummerlista och lathund för hölje så har M.S. ansvar för 
kortnummerlista och lathunden är på egen disk. 
 
7. I vårat ritningsskåp vid lina 4. 
 
9. MA-gate. 
 
10. På detaljritningar. 
 
11. P-systemet. 
 
15. Ritningsunderlag och i vårat P-system. 
 
17. Finns i P-systemet. 
 
18. Ja = P-system 
     Nej = Björnberg, Ceralo, Merja 
 
19. Ja, produktstrukturen. 
 

 
 
27. Finns det idag en sammanställning över alla detaljer som behöver finnas tillgängliga på varje 

kostnadsställe inom ditt RO för att produktionen på det kostnadsstället inte skall stå still pga 
materialbrist? 
 
Ja                (ange var vi i så fall kan hitta listan) 
Nej   
Vet ej               (ange den person till namn som Du tror kan eller bör kunna svaret på frågan) 
 
Ja 2, 3, 4, 5, 9, 11, 15, 17, 18 
Nej 7 
Vet ej 1, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 19 
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1. B.L. 
 
2. PLUX-system. 
 
3. P-systemet (data). 
 
4. Det finns i MA-gate (PLUX). 
 
5. K.B. 
 
7. Vi har lite ingående detaljer så vi har ett eget kontrollsystem så vi beställer material vid en 
speciell punkt. 
 
9. PLUX. 
 
10. A.L. 
 
11. P-systemet 
 
12. Eventuellt logistik. 
 
15. Ritningsunderlag och i vårat P-system. 
 
17. BEKO. 
 
18. Ritningsarkiv hos PDS. 
 
19. G.A. 
 

 
 
28. Vad använder man inom ditt RO för att ange fel som lett till att en detalj kasseras? 

 
Felkoder   
Felbenämning  
Både och   
Vet ej   
 
Felkoder 3, 4, 12, 14 
Felbenämning 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 19 
Både och 8, 13, 18 
Vet ej 9, 16 

 
 
29. Det Du tycker är viktigt, men vi inte har frågat dig om i denna enkät kan Du beskriva på det här 

bladet, tack. 
 

2. * Spårbarhet på vilka som har skrivit av materialet, dator, person. 
    * Att material som kasseras skrives av inom 2 dagar, inte senare. 
    * Innan något RO skriver av material på annat kostnadsställe måste personen i fråga 
godkänna detta. 
 
3. Det viktigaste är att vi har samma redovisning på alla RO. Man ska känna igen sig 
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överallt. 
6. Dataavdelning håller ju på med ett utskrotningsprogram i rengöring och ska 
förhoppningsvis ur detta kunna ta fram statistik på ett lätt sätt. Prata med P.D. 
 
8. För att lösa kvalitetsproblem måste man sätta upp mål, sedan ger man RO resurser. Idag 
har vi en massa mål men dåligt med resurser. 
 
11. Vid införandet av nya projekt (produkt eller maskin) saknas instruktioner om hur 
kostnader ska konteras under inkomningsperioder. Både DL och DM! Det är mycket viktigt 
att detta kommer med i ett nytt system. 
 

 
 




