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___________________ 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete har skrivits mellan juni och oktober 2005 som avslutning på programmet 
Ergonomisk design och produktion med inriktning mot Industriell produktion, vid Luleå Tekniska 
Universitet. 
 
Marknaden blir mer och mer kvalitetsinriktad och för en tid sedan fick BoRö i Kalix beskedet att 
deras största kund ställer krav på att företagets underleverantörer skall arbeta efter principerna för 
ISO 9001 och 14001. Certifiering inom nämnd standard krävs dock inte. 
 
Eftersom både miljö- och kvalitetsledningssystem inte är rekommenderat att införas vid samma 
tidpunkt behandlas endast kvalitén i detta arbete. Införandet av miljösystemet blir ett senare 
arbete. 
 
En nulägesbeskrivning av företagets flöden och rutiner gjordes samt en sammanställning av 
kraven inom ISO 9001. Dessa analyserades mot varandra och en rad förbättringsområden 
uppkom. Dessa har kommenterats och diskuterats i diskussionsdelen i detta arbete. Till företaget 
har en Kvalitetshandbok framtagits med rutiner för samtliga flöden. Denna har ett logiskt upplägg 
för enkel användning och sökning i dess register. Den elektroniska versionen innehåller även 
många snabblänkar mellan dokumenten. Som hjälp och inspiration har tre andra företags 
Kvalitetshandböcker varit till hjälp. Även material som kan vara till hjälp vid implementeringen 
av Kvalitetsstyrning på BoRö har tagits fram. 
 
Det som har framkommit i analysen och resultatet i min studie är att företagets organisation 
behöver stärkas och göras offentlig för samtliga anställda samt att befattningsbeskrivningar med 
ansvarsområden måste skrivas. Informationen måste även förbättras samt vissa rutiner, speciellt 
dokumentflödet. Exempelvis så dokumenteras inte avvikelser på produkter och maskiner ute i 
produktionen i dagsläget. Dokumentflödet fungerar bra inom administrationen men är ibland 
onödigt omständligt. Detta kommer dock att bli bättre eftersom ett nytt Material- och 
produktionsstyrningssystem, som jag här efter förkortar MPS-system, håller på att införas. De 
nämnda områdena ovan samt de som nämns i resultatet rekommenderas företaget att se över för 
att kunna arbeta efter ISO 9001 standardens krav. 
 
När detta material lämnas över till företaget är det upp till företaget att implementera 
kvalitetstänkandet och börja använda de rutiner som framtagits. 
 





 

Abstract 
This master thesis has been carried out during a period from June to October 2005. It’s the final 
work of my education, Ergonomic design and production with concentration at Industrial 
Production at Luleå University of Technology.  
 
Because of the bigger concentration at quality on the market BoRö’s biggest customer has 
demanded BoRö to work after the principles in ISO 9001 and ISO 14001. This work is the 
beginning on the way to work after these principles. It starts with a description of all of the spates 
and routines like they are today and a compile of the demands in ISO 9001. This facts is 
thereafter analyzed and discussed. To the company a Quality handbook has been made within all 
the spates and routines. For help and inspiration, quality perms from three other companies has 
been used. Even material which can be helpful during the implementation has been made.  
 
In the analyze and results chapter it has came to light that the organization at the company needs 
to get trough and has to be public in front of the workers at BoRö. Post descriptions and 
responsibility areas have to be written. The information have to be better in some routines, 
specially the document flow. To day differences at products and machines in the production are 
not being documented. The document flow works well in the administration but is sometimes 
unnecessary ceremonious. This will be much better with the introduce of the new MPS-system. 
The company is recommended to take a look at the other areas fond in the results. 
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1. Inledning 
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 
Detta kapitel beskriver bakgrunden till examensarbetet, utgångspunkten, syftet samt avgränsningarna 
för arbetet. Även läsanvisningar tas upp för att förenkla läsandet för olika grupper av intressenter. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Många företag väljer att arbeta med kvalitetsledningssystem för att på ett systematiskt sätt förbättra 
företagets lönsamhet genom förbättrad kvalitet, minskat spill och minimerat onödigt arbete.  
 
Ansvaret för kvalitetsfrågorna har de senaste åren flyttats från kontrollanten ute i produktionen till en 
egen verksam avdelning. Den mest dominerande standarden inom kvalitetsledning är ISO 9000. 
 
En Kvalitetshandbok till BoRö skulle framtas under detta examensarbete. Standarden som skulle 
användas var ISO 9000 eftersom det är en beprövad metod som kartlägger företagets värderingar, 
organisation, marknadsföring, försäljning, ekonomi, personal, information och administration. Vill 
företaget i ett senare skede gå vidare med kvalitetscertifiering är denna handbok ett mycket bra första 
steg. 

1.1 Bakgrund och motiv 
BoRö’s största och mest betydelsefulla kund har nyligen blivit uppköpta av ett stort internationellt 
företag med huvudkontor i Tyskland. Detta företag ställer hårda krav på underleverantörerna och dessa 
skall vara godkända för att få leverera sina varor.  
 
BoRö gick igenom denna kontroll med krav på att kunna visa upp ett effektivt kvalitetsarbete. Inget 
krav på certifiering krävs i dagsläget men ISO 9001 standarden skall följas. ISO 9001 skall användas 
eftersom den förutom produktion och slutkontroll även behandlar utveckling. Krav på att 
miljöstandarden ISO 14001 skall följas har också kommit men detta blir ett senare arbete när 
kvalitetssystemet är implementerat och dessa rutiner har kommit igång och fungerar. Detta införande 
skall inte innebära något större arbete. 
 
Certifiering tros dock kunna bli ett krav från kunderna inom ett par år, kvalitetssystemet kommer då 
att förenkla certifieringsprocessen betydligt när företaget redan arbetar efter dessa rutiner. 

1.2 Problembeskrivning 
På alla företag bedrivs någon typ av kvalitetsarbete och även på BoRö men detta kvalitetsarbete följer 
inte ISO standarden och den mesta dokumentationen fattas eller uteblir vid kvalitetsförbättringar. Ett 
fungerande dokumentflöde saknas och behöver byggas upp. Alla flöden både inom produktionen och 
administrationen behöver kartläggas för att minska onödigt arbete och korsande flöden. 
Arbetsinstruktioner för samtliga moment behöver skrivas för att underlätta för ny personal och minska 
osäkerheten. Mallar för avvikelserapporter behöver tas fram för att kunna ha kontroll över avvikelser 
och se till att de inte upprepas. Befattningsbeskrivningar och ansvarsområden för samtlig personal 
behöver skrivas samt organisationsschema tas fram. Kvalitetsdokument och säkerhetsdokument som 
rör denna typen av tillverkning behöver även tas fram. 
 
Ett införande av ett MPS-system kommer att ske parallellt med detta arbete vilket egentligen inte är 
fördelaktigt eftersom det då lätt blir en prioriteringsfråga. Det är viktigt att bygga upp alla 
arbetsinstruktioner inom kvalitetsledningssystemet så att dessa gäller för MPS-systemet med. Det är 
lätt att kvalitets- och MPS- systemen motarbetar varandra om inte någon typ samarbete vid 
införandena bedrivs. 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att sätta sig in i hur alla flödena i företaget fungerar samt att 
dokumentera dessa, bygga upp dokumentflödet och skriva rutiner för alla arbetsmomenten. Även en 
företagsvision, affärsidé, affärsplan, organisationsplan, befattningsbeskrivningar, arbetsinstruktioner 
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skall tas fram samt skriva dokument om företagskulturen, värderingar, etik och moral samt praktiska 
råd. I takt med att företaget växer blir det allt viktigare att samla alla rutiner på ett och samma ställe 
där det lätt går att slå upp saker som medarbetarna undrar över. Pärmen med denna samlade 
dokumentation kallas för Kvalitetshandboken och hanterar alla dessa små och stora frågor som både 
nya och gamla medarbetare kan undra över. 
 
Det är viktigt att alla strävar mot samma mål inom ett företag men för att nå dit måste alla veta vilka 
mål det är som avses. En del i detta är att veta vad företaget står för och hur olika händelser skall 
hanteras. Mycket kan tyckas som självklara saker men ibland fungerar inte kommunikationen och då 
kan det vara bra att kunna slå upp svaret som efterfrågas.  

1.4 Avgränsningar 
I dagsläget är inte certifiering inom ISO 9001 aktuellt, därför behandlas inte certifiering och 
certifieringsorgan i rapporten utan endast själva kvalitetskraven i ISO 9001 standarden samt hur 
företaget skall arbeta för att uppfylla dessa. 
 
Inom produktionen behandlas endast produktflöden för två komponenter i examensarbetet men inom 
administrationen behandlas samtliga. Denna begränsning är till för att arbetet skall få en lämplig 
omfattning samt att fortsatt arbete med att komplettera de återstående flödena inom produktionen blir 
enkelt när mallen redan finns. 
 
Miljöledningssystemet som till en början skulle behandlas i rapporten behandlas ej eftersom det inte 
rekommenderas att implementera dessa båda samtidigt (ISO 9001 och ISO 14001 i praktiken, 1997). 
Risken för återställare skulle vara större samt att de anställda inte skulle ta till sig de nya rutinerna lika 
lätt. Det är därför lämpligare att införa kvalitetssystemet först, på grund av att det innehåller rutiner 
och vanor, krav på dokumentation, delar upp verksamheten i processer, trycker på vikten av ordning 
och reda samt att tyngdpunkten ligger på inköp och leverantörsbedömning. Sedan är det enkelt att med 
små resurser införa miljösystemet i det redan fungerande kvalitetssystemet.  
 
Någon början på implementeringen sker inte eftersom det är högsäsong och MPS-systemet håller på 
att införas. Material till införandet har dock tagits fram för att underlätta för ledningen. 

1.5 Läsanvisningar 
Alla läsare av detta examensarbete bör först läsa igenom sammanfattningen för att få en bild 
av vad rapporten handlar om. Efter det rekommenderas följande: 
 
Den oinvigde läsaren 
Den som inte vet någonting om BoRö och dess verksamhet samt inte så mycket om kvalité 
och kvalitetsarbete rekommenderas att läsa hela detta arbete. 
 
Den insatte läsaren 
Den som är insatt i BoRö’s verksamhet kan hoppa över kapitel två som beskriver företaget 
och dess verksamhet. 
 
Den om är insatt i kvalitetsarbete och kvalitetsstandarder kan i stället hoppa över kapitel fyra 
som är teorikapitlet. 
 
Den direkt berörde läsaren 
Den som är insatt både i detta examensarbete samt i kvalitetsarbete bör fokusera på kapitel 
sex till nio som är analys, resultat, diskussion samt slutsatser och rekommendationer. 
 
Den metodintresserade läsaren 
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Den som är intresserad av metoder och arbetssätt rekommenderas att inrikta sig på kapitel tre 
som förutom metod även beskriver genomförandet.
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2. Företagsbeskrivning 
___________________________________________________________________________ 
I detta kapitel presenteras företaget samt dess historik, affärsidé, strategi, produkter och de delar av 
produktionen som tas med i detta arbete. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

2.1 Historik 
BoRö AB har utvecklat och tillverkat ackumulatortankar sedan 1974 och är idag marknadsledande på 
den Skandinaviska marknaden. Sedan 1998 har produktprogrammet utökats med solfångare och 
tillhörande utrustning. BoRö kan idag som enda företag i Skandinavien erbjuda skräddarsydda 
lösningar från egen tillverkning av solfångare med tillhörande ackumulatortankar.  
 
Företaget har idag drygt 90 anställda i Kalix och Övertorneå. Omsättningen för 2004 blev 99 miljoner 
kronor och beräknas till 110 miljoner kronor för 2005. 
 
 

 
Bild nr. 1: Lokalerna i Sverige. 

Kalix 
Övertorneå 

Polcirkeln 

BR Sol & Tanksystem AB

S  
V  
E  
R  
I   
G  
E 

BoRö Pannan AB

Hus 1 

Hus 2 
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2.2 Organisation 
BoRö AB är det familjeägda moderbolaget i Kalix som i sin högt automatiserade fabrik tillverkar 
standardackumulatortankar. Till detta finns dotterbolaget BR sol och tanksystem AB i Övertorneå som 
tillverkar solfångare, komponenter och specialtankar. I fjol (2004) startades BoRö utveckling i 
grannlokalen till moderbolaget som än så länge ligger under samma bolag som moderbolaget.  
 
Ett nystartat och fristående bolag i Bosnien, ägt av VD:n för BoRö tillverkar halvfabrikat och 
komponenter samt skall senare börja tillverka tankar och solfångare för den baltiska marknaden. 
Planer finns även på att starta en sluthanteringsanläggning i Tranås för att komma nära den största 
kunden som köper inbyggnadsberedare och därigenom förbättra kommunikationen, hanteringen, 
mellanlager och transporter. För organisationsschema över koncernen, se nedan. 

 
BoRö AB 

BR Sol och 
tanksystem 

BoRö 
utveckling 

BoRö 
Tranås? 

 

Figur nr. 1: Organisationen inom BoRö koncernen. 
 

Produktionen på koncernen är uppdelad i arbetsgrupper som leds av en arbetsledare och alla dagliga 
beslut fattas av denna. Arbetsledarna som driver projekt samordnar arbetet på respektive enhet under 
budgetansvar. Alla projekt stäms av på varje måndagsmöte. Arbetsledarna svarar för att den dagliga 
produktionen planeras och organiseras samt att medarbetarnas kompetens utvecklas. Som rådgivande 
organ hålls ett styrelsemöte varje eller varannan månad. 

2.3 Affärsidé och strategi 
BoRö’s affärsidé är att erbjuda marknadsledande och prisvärda lösningar för uppvärmning av villor 
och fastigheter. Företaget vänder sig främst till grossister och leverantörer som i sin tur vänder sig till 
fastighetsägarna. 
 
Tanken är att kunna erbjuda kompletta lösningar för alla typer av fastigheter och 
uppvärmningsalternativ till ett konkurrenskraftigt pris.  
 
BoRö har närmare 30 års erfarenhet inom branschen och en unik kompetens hos sina medarbetare. 
Företaget både tillverkar och utvecklar alla sina produkter själva samt bygger sin egen maskinpark för 
att uppnå hög kvalitet och säkra leveranstider. 
 
Företagets strategi är att bli marknadsledande med sina produkter i hela Europa. Tanken är att arbeta 
nära kunden och i och med samarbetet med fabriken i Bosnien skall prisvärda komponenter trygga en 
fortsatt tillväxt och hålla konkurrensen från låglöneländerna på avstånd. 

2.4 Produkter 
BoRö erbjuder såväl kompletta systemlösningar som solfångarpaket med ackumulatortank som 
ackumulatortankar som komplement till ved/el/pellets och oljepannor för att få en miljövänligare 
förbränning. De erbjuder även värmepumpstankar, specialtankar och diverse övriga komponenter. 
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Dessa produkter går att dela in i tre grupper, ackumulatortankar, inbyggnadsberedare och solfångare.  
 
En ackumulatortank har till uppgift att lagra överskottsvärmen från en extern värmekälla som 
exempelvis en ved- eller pelletspanna vid eldning. Värmen förvaras i tankens vattenreserv som sedan 
pumpas ut i husets radiatorer och värmer huset till nästa eldningstillfälle. Tankarna innehåller ibland 
en varmvattenberedare för hushållets varmvattenförsörjning, vilket är en komponent som i dagsläget 
köps in men som inom en snar framtid kommer att tillverkas av BoRö själv. Vissa tankar innehåller 
även slingor i olika längder som tillverkas på BoRö i Övertorneå. Slingorna laddar tanken genom 
solvärme eller förångat kylmedium från en värmepump. BoRö tillverkar ackumulatortankar i storlekar 
från 320 till 5000 liter. Det finns runda ackumulatortankar både isolerade och oisolerade, fyrkantiga 
isolerade tankar med galvaniserad ytterbeklädnad eller lackad ytterbeklädnad i olika färger beroende 
på kundens önskemål, se bild 2.  

 
 
                               Bild nr. 2: Olika modeller av BoRö’s ackumulatortankar. 
 
En inbyggnadsberedare eller så kallad värmepumpstank sitter inuti en 
värmepump för berg- eller jordvärme. Dessa beredare säljs vidare till 
värmepumpstillverkare oisolerade eller isoleras och kläs med lackade 
plåtar. Dessa finns i två storlekar och flera modeller med olika 
anslutningar och beredarvolymer, exempel på en isolerad och klädd 
modell, se bild 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild nr.3: Färdig värmepumpstank. 
 
Tillverkningen av solfångare sker i Övertorneåenheten och är inte så stor i dagsläget. Till våren 2006 
kommer en ny, effektivare, mindre och därmed mer lätthanterlig solfångare att lanseras. En solfångare 
består av en låda med ett lättgenomträngligt glas. Inuti denna låda finns en specialbockad reflektoryta 
som reflekterar solinstrålningen från båda sidor mot absorbatorn. Absorbatorn i sin tur består av ett 
kopparrör, sammanpressat med svartbehandlade aluminiumplåtar  
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i vilka en glykolblandning cirkulerar. Den soluppvärmda 
glykolblandningen överförs sedan genom en 
värmeväxlare till vattnet i tanken och  
lagras där till behov uppstår. Solfångare, se bild 4. 
 
De produkter som behandlas i detta examensarbete är 
komponenter som tillverkas i Övertorneåenheten. 
Slingorna svetsas in i ackumulatortankarna och genom 
cirkulation i slingan värms tanken upp med varmvatten 
från exempelvis solfångare eller värmepumpar. 
Fotramen är till själva foten som ackumulatortanken står 
på. Denna svetsas fast under detaljsvetsningen sedan 
skruvas beklädnadsplåtarna fast samt emballagepallen. Bild nr. 4: BoRö’s nya solfångare. 

2.5 Produktion 
Produktionen på BoRö i Kalix är indelad på fem produktionslinjer och i två olika byggnader: 

- linje 1 tillverkar stora ackumulatortankar, 
- linje 2 tillverkar värmepumpstankar, 
- linje 3 är under uppbyggnad och skall tillverka samma produkter som linje två, 
- linje 4 tillverkar varmvattenberedare i rostfritt stål och är under uppbyggnad, 
- linje 5 tillverkar kopparmantlade varmvattenberedare och är också under uppbyggnad men 

denna linje skall skickas till Bosnien när den är inkörd och fungerar felfritt. 
Linje 1 till 3 är ligger i huvudbyggnaden där slutkomponenten produceras medan linje 4 och 5 utgör 
komponenttillverkning i fabriken bredvid. 
 
Produktionen i Övertorneå består av en linje för tillverkning av solfångarna. Denna är mycket manuell 
i dagsläget men planer finns på att göra den mer automatiserad till våren. Resten av produktionen 
består av små avdelningar för tillverkning av diverse komponenter samt svetsbås för tillverkning av 
specialmodeller av ackumulatortankar. 

2.6 Utveckling 
Eftersom BoRö ligger helt fel till geografiskt med de flesta maskinleverantörerna i Mellaneuropa är 
det fördelaktigt för BoRö att tillverka sina egna maskiner. Om de köpte in alla maskinerna skulle vid 
produktionsstopp en reparatör från södra Sverige eller övriga Europa att vara tvungen att komma upp. 
Detta skulle inte bara innebära kostnader för resor utan även långa produktionsstopp som kostar 
mycket pengar i utebliven produktion, försenade leveranser och missnöjda kunder. Därför byggs de 
flesta maskiner på företagets utvecklingsavdelning så att kunskapen om maskinerna finns hos 
företagets anställda och produktionsstoppen blir så korta som möjligt. Arbetet vid framtagande av 
maskiner och nya produkter bedrivs i projektform och i dagsläget är det speciellt många projekt 
eftersom flera nya produkter läggs till i sortimentet. 
 
BoRö bedriver utvecklingsprojekt tillsammans med bland annat Luleå Tekniska Universitet, Chalmers 
Tekniska Högskola, Vattenfalls utvecklingsavdelning i Älvkarleby och Statens provningsanstalt. 
Dessutom sker ett nära samarbete med kunderna vid utveckling av produkterna, vilket innebär att 
BoRö ligger i fronten för utveckling av systemlösningar och produkter som bidrar till sänkta 
energikostnader och samtidigt ge en bättre miljö med mindre utsläpp. 
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3. Metod och genomförande 
___________________________________________________________________________ 
I detta kapitel redovisas hur examensarbetet har genomförts samt motiveringar av valet av metoder 
och arbetssätt. Teorierna bakom de metoder som nämns finns behandlade i kapitel tre. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

3.1 Metod 
Detta examensarbete har bedrivits under 20 veckor med uppehåll för tre veckors semester i juli. 
Eftersom förutsättningarna och informationen för ett examensarbete ändras under den tid det pågår 
samt att utvecklingen av lösningar är störst i de tidigaste stadierna är det fördelaktigt att arbeta på ett 
cyklist sätt. Detta arbetssätt gör att en helhetsbild skapas tidigt och även resultatet börjar funderas på 
redan under de tidigare stadierna då den totala arbetsgången är enklast att påverka.  
 
Det arbetssätt som använts kallas projektspiralen (enligt Johansson, 1995) och har bedrivits cykliskt i 
tre varv med olika fokus på arbetet under varje varv, se bild 5.  

 
Bild nr. 5: Beskrivning av arbetsgången i projektet, Johansson 1995. 
 

 
Under första varvet låg fokus på planering och kartläggning av examensarbetet samt uppdragning av 
avgränsningar för att göra arbetet lagom stort. Under första veckan lades en tidsplan för 
examensarbetet upp. Arbetet skulle sedan inriktas på datainsamling via litteraturstudier för att få en 
bättre kunskap om området. Varv ett skulle motsvara de sex första arbetsveckorna.  
 
Efter semestern påbörjades varv två som pågick i ytterligare sex veckor, till och med arbetsvecka tolv. 
Fokus hölls på behandling av problemanalysen medan datainsamlingen kompletterades med hjälp av 
intervjuer och observationer.  
 
Varv tre och nästkommande sex veckor ägnades åt förslagsarbete, vidareutveckling av vissa delar i 
kvalitetshandboken, korrekturläsning och rapportskrivning. Dessutom genomfördes en kvalitativ enkät 
under denna period. 
 
Utifrån denna plan gjordes en arbetsplan som beskrev uppgiften, avgränsningarna, hur 
datainsamlingen och litteraturstudierna skulle gå till samt hur resultatet skulle jämföras med teorin. 
Även en modell för hur resultatet skulle jämföras med teorin gjordes. Detta gjorde det enklare att ha 
kontroll på tiden för arbetet.  

3.2 Datainsamling 
Det finns många olika sätt att samla in den information som behövs för att kunna fullfölja syftet med 
denna studie och för att kunna svara på eventuella frågeställningar. Val av datainsamlingsteknik beror 
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på syftet med arbetet, vad som skall studeras och tillgången av tillgänglig dat. Varje teknik har även 
sina för och nackdelar som skall beaktas. Data kan samlas in med hjälp av bland annat intervjuer, 
observationer, litteratur och dokumentstudier. 
 
Nedan följer teorier om de insamlingsmetoder som är aktuella för genomförandet av detta 
examensarbete. 

3.2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Det finns många olika sätt att samla in och analysera indata. Dessa metoder kan delas in två 
huvudgrupper, kvantitativa och kvalitativa. 
 
Metoderna skiljer sig från varandra genom att kvantitativa metoder presenterar information eller data i 
form av exempelvis observationer som kan vara både deltagande eller icke deltagande, 
ostandardiserade och ostrukturerade intervjuer samt tolkande av text- och innehållsanalys. Dessa 
observationer har både låg strukturerings- och standardiseringsnivå. Kvalitativa metoder är mer 
beskrivande och det är undersökarens uppfattning eller tolkning av exempelvis motiv, sociala 
sammanhang och referensramar, som ligger i förgrunden för såväl insamlingen som analyserna. Den 
kvalitativa metoden innebär exempelvis mer standardiserade och strukturerade intervjuer samt enkäter 
med fasta svarsalternativ och hög struktureringsnivå (TNS Gallups hemsida). 
 
Vilken metod som skall väljas i det enskilda fallet styrs av syftet med undersökningen. Ofta är en 
kombination av dessa båda metoder det bästa alternativet. Ett exempel på detta är att det är fördelaktigt 
att använda en kvalitativ metod för validering av en kvantitativ metod, en kvalitativ metod som 
förberedelse för en senare kvantitativ metod eller kvantifiering av insamlad kvalitativ data. 

3.2.2 Dokumentstudier 
Med dokument menas såväl skriftligt nedtecknat material som bandupptagningar, film och fotografier. 
Dokument är ofta sekundärdata det vill säga data insamlad och sammanställd av någon annan. 
Sekundärdata kan användas i stället för eller som komplement till primärdata. Primärdata är alla data, 
som antecknas eller på annat sätt registreras under pågående undersökning (KTH’s fysiklabs hemsida). 
 
Dokument kan även vara primärdata beroende på hur dokumenten används och analyseras. Dokument 
kan anskaffas via bibliotek, tidningar, tidskrifter, databassökningar, internet samt företagets egen 
litteratur och information. Fördelen med sekundärdata är att mycket information kan samlas in på kort 
tid och med små medel. Dock bör hänsyn tas till upphovsmakarens tankar, kultur och tidsålder.  

3.2.3 Intervjuer 
Intervjuer kan vara mer eller mindre systematiserade. Standardiserade intervjuer innebär att frågornas 
utformning och inbördes ordning är förutbestämda. Strukturerade intervjuer innebär att respondenten 
kan tolka och besvara frågorna fritt. 
 
Intervjuer kan genomföras med frågor och svar eller som en konversation. Ställs exempelvis 
enkätfrågor per telefon i stället för en skriftlig enkät fås oftast svar på fler antal frågor. 
I ett samtal känner båda parterna ett ansvar för att den nödvändiga informationen kommer fram. 
Det finns tre olika intervjusituationer; en intervjuare och en som blir intervjuad kallas parintervju, en 
intervjuare och flera som blir intervjuade kallas gruppintervju samt flera intervjuare och en som blir 
intervjuad kallas panelintervju. 
 
Vid gruppintervjuer är huvudsyftet inte så mycket att spara tid utan att se hur de intervjuade agerar 
tillsammans. En ensam intervjuare klarar av högst fyra intervjupersoner samtidigt. Är intervjuarna två 
stycken eller fler måste dessa i förväg ha kommit överens om vem som skall vara huvudintervjuare 
och leda intervjun. De övriga får gå in med någon enstaka följdfråga eller när intervjun tar riktning 
mot en spetskompetens som en av de andra intervjuarna förfogar över. 
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En intervjuare skall sträva efter att säga så lite som möjligt och i stället låta den eller de personer som 
intervjuas dominera. 
 
En intervju kan med fördel föras enligt den s.k. trattmodellen som innehåller följande moment:  
- Öppning  
- Fri berättelse  
- Precisering  
- Kontroll  
- Information  
- Avslutning  
Momentet öppning består av en introduktion och en dagordning. Används en intervjuguide (en lista 
över de områden som skall täckas av) kan den få ligga framme synlig för alla under intervjun. 
 
Om intervjun skall bandas krävs medgivande från de intervjuade. Bandning bör helst undvikas 
eftersom det är en tidskrävande metod då intervjuaren tvingas lyssna igenom intervjun på nytt men det 
kan vara en bra metod när det förekommer mycket faktauppgifter som det kan vara svårt att hinna 
anteckna. Vanligt är dock att sådana faktauppgifter redan finnas tillgängliga i dokument. 
 
Som inledning till den fria berättelsen kan intervjuaren ställa ja och nej frågor. Under den fria 
berättelsen bör man ge den intervjuade tillräckligt med tid för att fundera igenom innan han eller hon 
svarar. Försöker intervjuaren hjälpa den som blir intervjuad på traven kan detta störa tankebanorna och 
leda till felaktiga svar. Däremot kan intervjuaren ibland behöva göra inpass med så kallade 
fokuseringsord, det vill säga intervjuaren upprepar ett eller några få ord som den intervjuade sagt för 
att leda in berättelsen i en viss riktning. Valet av fokuseringsord kan således ha en starkt styrande 
effekt. 
 
Precisering innebär att man går djupare in i frågor som intervjuaren fångat upp från den fria 
berättelsen. Här är det vanligare än under den fria berättelsen att intervjuaren ställer direkta frågor. 
 
Kontrollmomentet är inte alltid nödvändigt men kan ibland behövas för att vara säker på att 
intervjuaren uppfattat allt rätt och att båda parter är överens om vad som sagts. 
 
Som avslutning kan eventuell information som rör varför intervjun togs upp föras.(Tillsyns och 
Föreskriftsrådet, ToFR:s hemsida) 

3.2.4 Observationer 
Observationer är en metod för primärdatainsamling där observatören kommer nära det som skall 
observeras utan att detta kräver någon kommunikation samt att det bygger på direkt observerade 
händelser. Det finns olika typer av observationer, öppna och dolda med olika grad av maskering, 
deltagande och icke deltagande med olika grad av interaktion samt strukturerade och ostrukturerade. 
 
Innan en observation inleds skall observatören ha klart för sig vad som skall observeras och hur 
observationerna skall registreras. Vid ostrukturerade observationer vill observatören få med så mycket 
information som möjligt och notera allt som händer. Vid denna typ av observation är det lämpligt att 
anteckna nyckelord som sedan kompletteras och renskrivs. Vid strukturerade observationer följer 
observatören i stället ett observationsschema som prickas av när händelser inträffar. En strukturerad 
observation gör bearbetningen och sammanställningen av insamlat material enklare än vid en 
ostrukturerad. 
 
Innan observation ställs observatören inför frågeställningarna om denna skall delta eller inte eller om 
personalen som skall observeras skall veta om det eller inte. Observatören skall även vara medveten 
om att närvaro kan påverka utfallet. 
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3.2.5 Enkätundersökning 
Enkäter är som regel anonyma på det sätt att de tillfrågade personerna inte uppger sitt namn. Däremot 
kan det vara av värde att ange vilken grupp som besvarat enkäten, det kan röra sig om kön, ålder eller 
den tid som personen har arbetat på företaget (Kunskapsportens hemsida). 

3.3 Genomförande 
Arbetet startade med planering och en tidsplan gjordes för alla bitar av projektet (se bilaga 1). Hur 
lång tid nulägesbeskrivning, litteraturstudier, framtagning av lösningsförslag samt rapportskrivning 
beräknades ta planerades in för att lätt kunna följa upp arbetet kontinuerligt. Efter tidsplanen gjordes 
en vidare planering, arbetsplanen, om vad arbetet skulle behandla och vilka fakta som var av intresse 
(se bilaga 2).  
 
Efter planeringen påbörjades datainsamlingen med litteraturstudier för att förbättra kunskaperna inom 
området samt för att finna relevant teori att analysera verkligheten med. Litteraturstudien har i 
huvudsak baserats på sökningar i Luleå Tekniska Universitets bibliotek samt hemlån av diverse 
böcker, datorsökning i katalogen Lucia samt på internet, referenslitteratur enligt tidigare studier inom 
området såsom examensarbeten för att få idéer om upplägget samt studier av gamla 
kvalitetshandböcker från tre olika företag. Företagets hemsida, internet och de gemensamma 
dokumenten på servern studerades även. 
 
När tillräcklig kunskap om vad som behövde studeras och hur upplägget skulle se ut började 
intervjuerna med de anställda på BoRö. Totalt gjordes cirka tio intervjuer. Ett par av dessa var en 
andra intervju med samma person. Eftersom arbetet med kvalitetsledningssystem inbegriper många 
olika befattningar i företaget och dessa kan ha olika inverkan på arbetet, har personer inom alla typer 
av befattningar intervjuats. Genom detta val fångas allt från VD som har det övergripande ansvaret till 
driftpersonalens kommentarer om hur företagets flöden bedrivs och fungerar. Intervjuerna var 
enskilda, ostandardiserade och med låg struktureringsnivå. Den intervjuade fick till att börja med 
berätta fritt om vad hon eller han gjorde och hur flödet där denna arbetade fungerade. Mot slutet av 
intervjun ställdes mer specifika frågor. Mycket intern företagsfakta framkom såsom dokument av olika 
slag som var till stor nytta för arbetet. Alla intervjuer utfördes som parintervjuer eftersom det bara var 
en intervjuare samt på grund av den låga struktureringsnivån.  
 
Ett av problemen med att skriva kvalitetshandboken var att det inte finns en tydlig och fungerande 
organisation att arbeta efter. Detta gör det mycket svårt att lägga upp ansvarsområden och rutiner. 
Därför bestämdes det att göra en enkät för att se vad de anställda tyckte i frågor om information, 
organisation och trivseln på företaget samt hur motiverade och öppna de är för det kommande 
kvalitetsarbetet. Enkäten valdes att delas ut till alla som har tillgång till kontor i Kalix, en del av dessa 
har även produktionsarbete. Enkäten (se bilaga 3) delades ut till totalt 16 personer.  
 
Från resultatet av intervjuerna, enkäten och informationen som samlats ihop gjordes 
nulägesbeskrivningen som redogör för hur alla flödena fungerar idag. 
 
Utifrån analysen av nulägesbeskrivningen gentemot ISO 9001 standardens krav framkom vilka 
problem och brister som fanns inom företaget. Vissa problem var mer fysiska och kommer att vara 
enkla att korrigera medan en del var mer komplexa. Kring dessa komplexa problem gjordes en 
enkätundersökning bland de som arbetar på kontoret och arbetsledarna. Utifrån resultaten från 
analysen av nulägesbeskrivningen och enkätsvaren framarbetades lösningsförslag.  
 
I enlighet med det cykliska arbetssättet har projektet varvats med rapportskrivande, intervjuer, 
litteraturstudier, observationer, en enkät och skrivande på kvalitetshandboken. Tyvärr blev det inte av 
att åka till kunden på ett studiebesök som det var planerat i arbetsplanen (bilaga 2). 
Kvalitetshandboken skrevs successivt under kvalitetsarbetets gång. När instruktioner blev färdiga 
sammanställdes de gruppvis under olika rubriker. Denna skall kunna fungera som en beskrivning över 
hur företaget fungerar och som information för nyanställda. Den är därför uppbyggd efter de processer 
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som finns inom företaget. Alla dokument skall vara granskade och godkända samt ha en beteckning, 
datum och versionsnummer eftersom de skall betraktas som levande dokument. 
 
För att en implementering av ett kvalitetssystem skall kunna genomföras smärtfritt behövs 
företagsledningens engagemang, vilket de fick information och material om. Medvetenhet i hela 
företaget är grundläggande och den skall lösas genom information i grupper, om vad kvalitet är, varför 
den är så viktig och vad företaget har att vinna och ämnar göra med den. Denna information är också 
framtagen. Planering är viktig vid införandet och denna lades upp men har inte använts i dagsläget. 
Införandet av MPS systemet för företaget tar alltför mycket tid och kraft än.  
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4. Teoretisk referensram 
___________________________________________________________________________ 
I teorikapitlet redogörs de teorier som ligger till grund för analysen av företagets kvalitetssystem. 
Teorin består av studier och erfarenheter inom kvalitetsarbete, samt olika faktorer som visat sig bidra 
till en god utveckling av kvalitén. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

4.1 Kvalitetsbegreppet 
Ordet kvalitet kommer från latinets ”qua litas” och betyder ”av vad”. 
 
Kvalitetsbegreppet kan definieras som: 
- Kvalitet är alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga att tillfredställa 

uttalade eller underförstådda behov (Engblom, 1997, s11). 
- Kvalitet omfattar allt som har att göra med utveckling, tillverkning och marknadsföring av en vara 

eller tjänst. Kvalitet innebär att varan eller tjänsten erbjuder allt som kunden blivit utlovad och 
som denne därför förväntar sig. Samtidigt ska nödvändigt arbete och resurser inte överskrida vad 
ledningen räknat med att använda för att nå högsta effektivitet och största möjliga produktivitet 
(Bolstad, 1994, s10).  

 
Grundregeln för kvalitetsarbete lyder: 
- Granska och utvärdera verksamheten kontinuerligt. 
- Förbättra kontinuerligt. 
- Mät kundtillfredsställelsen kontinuerligt (Engblom, 1997, s20). 

4.1.1 Grundstenarna för kvalitetsarbete 
Den viktigaste grundstenen för ett kvalitetsarbete är ledningens engagemang. De andra byggstenarna 
är kunden i centrum, basera beslut på fakta, arbeta med processer, arbeta för ständig förbättring och att 
få alla att medverka, för bild se nedan (Bengt Klefsjö, 1991). 

 

  
Att arbeta ständigtArbeta med 
med förbättringar processer 

Sätt kunderna i 
centrum 

Skapa 
förutsättningar för 

delaktighet 

 
Basera beslut på 

fakta 

Engagerat ledarskap 

Figur nr 2: Hörnstenarna inom offensiv kvalitetsutveckling Bergman, Klefsjö, 2001. 
 
Med att sätta kunden i centrum menas att kvalitén värderas av kunden, den slutliga användaren av 
produkten. Kvalitén kan upplevas starkt försämrad om en produkt med bättre kvalitet uppträder på 
marknaden. För att ta reda på vad det är kunden vill ha gör företag marknadsundersökningar och 
genom produktutveckling försöker företagen uppfylla dessa krav och gärna överträffa dem. Även de 
interna kunderna, det vill säga de som arbetar med nästkommande moment i produktionslinjen skall 
vara nöjda med kvalitén på de produkter de skall vidareförädla. 
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Beslut som tas skall baseras på fakta för att på bästa sätt kunna tillfredställa kunderna. Trenden går 
mot allt kortare livstidscyklar för produkterna på marknaden. Detta medför att det inte finns tid att 
känna sig för med produkterna utan att de måste vara färdigutvecklade när de kommer ut på 
marknaden. 
 
Nästan varje verksamhet i ett företag kan ses som en process vars mål är att producera varor som skall 
tillfredställa kundernas behov. Varje process styrs av en organisation av människor samt hjälpmedel 
som drivs med information, energi eller arbetstid.  
 
Kraven från kunderna på hög kvalitet ökar ständigt. Därför måste företagen hela tiden höja kvalitén på 
sina produkter för att inte tappa marknadsandelar. Dessutom minskar kvalitetsförbättringar företagets 
kostnader. 
 
För att kvalitetsstrategin inom företaget skall lyckas fodras inom företaget att alla skall vara insatta 
och engagerade i vad som händer (Bergman, Klefsjö, 1991, s16). 

4.1.2 Fördelarna med ett kvalitetssystem 
En av fördelarna med ett kvalitetssystem är att företaget får större möjlighet att utveckla sin 
verksamhet i enlighet med vad kunderna vill ha. Många kunder och myndigheter ställer idag krav på 
att deras leverantörer skall vara ISO-certifierade. Certifieringen ger samtidigt en kvalitetsstämpel som 
säger att detta företag tar sitt kvalitetsarbete på allvar. 
 
Ytterligare fördelar är att alla inom företaget arbetar mot samma mål. Det blir lättare att upptäcka fel 
samt att rätta till dessa. Arbetet får en struktur som förbättrar effektiviteten inom företaget och ökar 
dess lönsamhet.  
 
Genom att man hela tiden gör interna kontroller och revisioner blir kvalitetssystemet en väg till 
ständiga förbättringar av verksamheten (Bergman, Klefsjö, 2001). 

4.1.3 Kvalitetsbristkostnader 
Förbättrad kvalitet påverkar företagets lönsamhet genom att företaget får en bättre position på 
marknaden, kortare ledtider för produkterna, mindre kassationer och omarbetningskostnader samt en 
högre produktivitet. Dessa parametrar ger en hävstångseffekt som förbättrar utgångspunkterna till 
ytterligare förbättringar. Varje justering, omarbetning eller kassation innebär en kostnad samt en 
minskning av produktiviteten. Bristande kvalitet och störningar i produktionen gör att företag behöver 
hålla stora lager som binder kapital och tar mycket utrymme. När konkurrensen ökar är hög kvalitet 
till lågt pris det som gäller för att företagen skall överleva. 
 
Kvalitetsbristkostnader kan delas upp i fyra kategorier: 

- förebyggande åtgärder (exempelvis kvalitetsteknik, konstruktion och utveckling av mät- och 
kontrollutrustning, kvalitetsberedning, kalibrering, utbildning, administration av 
kvalitetssystemet, revision, förbättringsprojekt) 

- kontroll- och uppföljningskostnader (exempelvis provtagning i labb, kontroll och provning, 
material för kontroll och provning, processkontroll, granskning av provtagningsresultat, 
utvärdering, databearbetning) 

- interna felkostnader (exempelvis kassationer, omarbete, felsökning, analys, förlorad 
produktion och tid, materialkassationer) 

- externa felkostnader (exempelvis reklamationshantering, service, försäkringar, skadestånd, 
transporter, ersättning, administration). 

Kostnaden för förebyggande åtgärder är det belopp som spenderas för att säkra att det blir rätt första 
gången. Kontrollkostnader är summan av kostnaderna för inspektion, kontroll och provning. Interna 
felkostnader är kostnader för att rätta till fel som upptäcks i produktionen samt externa fel är kostnader 
för fel som upptäcks när produkten är ute på marknaden. Att investera i förebyggande åtgärder medför 
en reducering av alla dessa kostnader (Bergman, Klefsjö, 2001). 
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”Mer än 20% av företagets kostnader har med kvalitet att göra!” (Cullen j., Hollingum J., Inför total 
kvalitet, baksidan). 

4.2 Planering inför införande av kvalitetssystem 
Inför införandet av ett kvalitetssystem är det viktigt att allt är planerat i förväg för att undvika 
återställare och personal som av okunskap inte inser hur viktigt detta är för företaget samt att det i 
slutändan underlättar deras jobb. Händelser som kan tänkas uppkomma vid införandet bör det även 
finnas en handlingsplan med lösningar till.  
 
Den grundläggande planeringen inför införandet av kvalitetsystem kan se ut på olika sätt men de har 
alla stora likheter. Nedan redovisas rekommendationer för vilka steg som skall gås igenom enligt 
byggmästarföreningen i väst: 
 
Steg 1  Beskriv verksamheten 

Beskrivning av vad företaget gör och hur det är organiserat. 
Steg 2  Gör en utredning 

Hur, när och var företaget använder sina processer. 
Steg 3  Fastställpolicy och mål 

Vad och vart företaget vill samt vilka mål som sätts. 
Steg 4  Förbered 

Ansvar fördelas och rutiner upprättas inför genomförandet. 
Steg 5  Genomför 

Praktiskt arbete för att nå uppsatta mål. 
Steg 6  Mät och åtgärda 

Företagets avstämning av systemet och korrigering av avvikelser. 
Steg 7  Revidera och förbättra 

Systemet revideras och ledningen beslutar om ändringar och förbättringar. 
 

Nedan följer råden inför införandet av ett Kvalitetsystem som finns i studentlitteraturen ProMentor 
Management A/S (1994). Beslut och planering inför ISO 9000. 
 
ISO 9000 standarden är en byggsten i Total Quality Management, TQM. TQM består av tre delar: 
kvalitetsledning, kvalitetsstyrning och kvalitetsförbättring. Dessa kan illustreras på följande sätt: 
 

Total Quality Management 
Kvalitetsledning 
Normer för ledning och ledningskultur 
Gör rätt saker varje gång! 

BÖR 
Kvalitetsstyrning 
Normer för arbete och samarbete. 
Gör rätt varje gång! 

KAN 
Kvalitetsförbättring 
Normer för beteende och attityd. 
Gör rätt från början! 

VILL 
 
 Figur nr. 3: Beståndsdelarna i TQM. 
 
Bygget i figur nummer tre startar nerifrån och det är omöjligt att hoppa över något plan i strävan efter 
att nå till toppen.  
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Kvalitetsförbättring handlar om att följa systemets regler. Det grundläggande är att samtliga anställda 
har attityden att göra rätt från början. När avvikelser uppstår skall man kontrollera dessa och ta lärdom 
av dem för att kunna undvika dessa i framtiden.  
 
När kvalitetssystemet byggs upp gäller det att ta med de personer som gör rätt för att få fram rätt 
rutiner, dels därför att små förbättringar kommer med automatiskt då och dels att det som de anställda 
varit med om att besluta följer de lättare. Idealet är att företagsledaren skapar en kultur där 
medarbetarna sätter frågetecken om arbetsformen verkligen täcker kundernas behov, i en strävan efter 
att göra saker bättre. Ett ISO 9000 projekt är bara en milstolpe i en TQM-process och täcker därmed 
bara en begränsad del av det totala kvalitetstänkandet. ISO 9000 fokuserar i huvudsak på sådant som 
finns skriftligt och avtalat med kunderna. TQM fokuserar på totalkvalitet såsom ledarskap, 
information och analys, strategisk planering, medarbetarnas utveckling, engagemang och delaktighet, 
verksamhetens processer, verksamhetens resultat samt kundtillfredställelse. 
 
Ofta är det bra att göra en nutidsanalys och jämföra denna mot ISO-standarden. Denna klargör vilka 
områden som uppfyller standardens krav samt vilka som måste förbättras. Detta för att kunna fastslå 
resursbehov samt fastslå problemområdena. 
 
Det måste även utvärderas om företaget har tillräcklig kunskap i huset eller om en extern konsult 
måste anlitas som kan bidra med kunskap, erfarenhet, inspiration, katalysator och fungera som 
pådrivare i projektet.  
 
Den klassiska modellen för hur ett kvalitetssystem ser ut visas nedan i figur nummer fyra. 

För hela organisationen: ”Vilka är 
våra överordnade mål när det 
gäller kvalitet, och hur uppfyller 
vi dem?” 

1. Strategisk nivå Kvalitetspolicy 
Kvalitetsmål 
Organisation 

För varje aktivitetsområde: 
”Vem gör vad, när och 
hur?” 

2. Taktisk nivå 
Aktivitetsområden 

För varje handling eller 
operation: ”Vilka är 
kraven, hur gör vi och hur 
registreras resultaten?” 

3. Operativ nivå Rutiner 
Arbetsinstruktioner 
Blanketter 
Specifikationer 

  
 )
 
V
i
d
a
 
N
a
s
t

Figur nr. 4: Kvalitetspyramid (Beslut och planering inför ISO 9000, sid 91
arje verksamhet fastställer själva vilka termer i pyramiden som är relevanta för dem. På taktisk nivå 
ndelas vanligen kvalitetsaktiviteterna in i kvalitetsområden, vanligen 10-20 stycken som blir små 
elprojekt. Denna struktur skall ej tas ifrån ISO-standarden utan skall väljas som företaget smidigast 
rbetar. En korsreferenslista till ISO-standarden bör dock göras. 

ästa steg är att bygga upp en projektorganisation. Denna byggs ofta upp med en styrgrupp bestående 
v företagsledningen inklusive kvalitetsansvarige. Ordförande för denna grupp är VD:n. En 
amordningsgrupp byggs även upp med två till tre resurspersoner och eventuellt en konsult som 
illsammans styr, samordnar och följer upp alla projekt. Ordförande för denna är den 
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kvalitetsansvarige. En projektgrupp skapas för varje delprojekt med en projektledare i spetsen och 
arbetsgrupper skapas, sammansatta för respektive ändamål. 
 
För att förhindra att projekt blir alltför stora och oöverskådliga är det bra att dela upp projekten i 
delprojekt som kan delegeras ut. Eftersom alla bidrar till organisationens kvalitet är kvalitetsstyrning 
något som berör samtliga. Därför är det inte lämpligt att låta ett fåtal experter lägga upp systemet utan 
en bred delaktighet under dess uppbyggnad är att föredra. Dessa projektgrupper kan även exempelvis 
arbeta fram riktlinjer för produktframtagning. 
 
Normalt avsätts 12-24 månader för uppbyggnad och införande av ett kvalitetssystem. Det finns några 
gemensamma steg som varje företag måste gå igenom fram tills det börjar bli dags för certifiering.  
 
Dessa steg är: 

1. Grundutbildning för samtliga medarbetare i kvalitet och kvalitetsstyrning. 
2. Intern marknadsföring för att motivera till rätt attityd. 
3. Fastställande och dokumentation av ett kvalitetssystem, kvalitetspolicy, aktivitetsområden, 

arbetsinstruktioner et cetera. 
4. Successiv testning och införande av de systemdelar som fastställts och dokumenterats. 
5. Intern revision. (Beslut och planering inför ISO 9000, 1994). 
 

4.3 Fallgropar vid införande av kvalitetssystem 
I synnerhet i projektstarten är det viktigt att ledningen är enig och verkligen brinner för en 
kvalitetscertifiering eller ett införande av att arbeta mot ISO 9000 kraven. Annars kan det vara svårt att 
engagera, motivera och implementera kvalitetstänkandet hos medarbetarna och undvika återställare. 
 
Eftersom ett ISO 9000 projekt kräver mycket tid, är det inte lämpligt att införa det samtidigt som 
exempelvis ett nytt datasystem eller under högsäsong. Man bör vänta till ett lämpligt tillfälle när all 
uppmärksamhet kan riktas mot kvalitetsprojektet (Beslut och planering inför ISO 9000, 1994). 

4.4 Total kvalitet 
När total kvalitet införs på ett företag och styrs på rätt sätt elimineras slöseri, behovet av förråd och 
lager minskar, kundtillfredställelsen förbättras och lönsamheten ökar. Sättet att jobba med total 
kvalitet är för det första att göra rätt från början och för det andra att verka för ständig förbättring.  
 
Målet med total kvalitet är att ta bort slöseri med tid och material genom att göra variationen i 
tillverkningen så liten som möjligt. I början fås endast en kostnad men resultatet blir att allt slöseri 
successivt blir avskaffat. Vid bearbetande operationer kan kontrollbehovet minskas med minskade 
variationer, till och med elimineras i vissa fall. Detta leder till avsevärda besparingar. Vid minskning 
av variationer skall inte synen riktas endast mot produktionsgolvet. Variationer kan ske på alla håll i 
verksamheten ofta även inom administrationen.  
 
Det finns två typer av variationer, påvisbara variationer som innebär att någon gjort ett misstag och 
slumpmässiga variationer som kommer från svikt, vibration och dylikt i produktionsutrustningen samt 
temperatur och materialvariationer. För att komma till rätta med variationer, ska inte kontroller införas 
utan man skall söka orsaken till variationen. Är kontroll oundviklig skall den utföras så nära inpå 
felkällan som möjligt för att inte arbetstid och ytterligare material skall läggas ned på produkter som 
senare skall kasseras.  
 
Ansvaret för kvalitén är linjechefernas ansvar och därför bör det inte finnas en dominerande 
kvalitetsavdelning som gör att motivationen för linjecheferna försvinner. En kvalitetschef bör dock 
finnas som hjälper linjecheferna att utöva ett effektivt kvalitetsarbete. Ett hjälpmedel för att införa 
total kvalitet är att använda sig av en standard, till exempel ISO 9000. Likheterna är många mellan 
total kvalitet och ISO 9000 som till exempel identifiering, styrning och eliminering av variationer, 
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kundens krav samt ständig kvalitetsförbättring. Standarderna innehåller krav för processtyrning för att 
reducera slumpmässiga variationer. Ändamålet med en standard är att lägga upp rutiner som medför 
dokumentation. Den troligen vanligaste felkällan till att folk gör fel är bristen på dokumentation, 
medarbetarna inte vet vad och hur de ska göra eller gå tillväga vid problem. 
 
Det gäller att arbeta tillsammans med sina leverantörer för att få in samma höga och jämna kvalité på 
komponenter och halvfabrikat för att få den egna produktionen att flyta smärtfritt. Det viktigaste med 
detta förhållande är ömsesidigt förtroende. Storleken på leverantörens företag kan även vara av 
betydelse, är företaget en stor kund prioriteras denna med bättre service och kan påverka produkterna 
kvalitetsmässigt. Det är bra att försöka ha så få leverantörer av en komponent som möjligt eftersom 
det då är lättare att få bättre service. Godsmottagningen behöver inte kontrollera det inkommande 
godset lika noggrant, kan utveckla ett nära samarbete där bådas intressen tillgodoses samt att det är 
möjligt att få ett bättre pris (Inför total kvalitet, 1990). 

4.4.1 Tre steg mot kvalitetsrutiner 
Det finns tre steg mot att implementera fungerande kvalitetsrutiner i företaget. Första steget är att 
företagsledningen informerar alla på företaget och berättar att det beslutats att införa ett 
kvalitetssystem. 
 
Andra steget, när personalen är medveten om vad som kommer att införas och vad kvalitet är, är att 
hela personalen får gå en introduktionskurs där de lär sig vad kvalitet innebär och hur ISO 9001 är 
uppbyggt. 
 
Tredje steget är att kvalitetsansvarig med godkännande från ledningen gör en grov kvalitetsplan med 
vad som skall ske och skickar ut denna till alla på företaget samt en ordlista med förklaringar till de 
vanligaste orden inom kvalitetsområdet (Inför total kvalitet, 1990). 

4.4.2 Kvalitetsplan 
Viktigt för kvalitetsarbetet är att det skall kunna starta och sedan utföras på ett medvetet sätt. Det är 
också viktigt att engagera alla på ett eller annat sätt. Det måste finnas en stark ambition inom 
företagsledningen som gör att alla inser fördelarna med kvalitetsarbetet. Alla aktiviteter anges på en 
övergripande nivå för att sedan bli mer specifika inom varje grupp där även lämpliga startpunkter 
anges. Grupperna skall sedan kontinuerligt arbeta med kvalitetsfrågor och ledningsgruppen skall 
samordna kvalitetsarbetet. 
 
Kvalitetsplanen skall innehålla: 

- En kvalitetspolicy. 
- Fastställda kvalitetsmål. 
- Ansvariga personer. 
- Definierade processer. 
- Fastställda arbetsgrupper. 
- Utbildning för att förbättra kvaliteten. 
- Arbetsinstruktioner för respektive aktivitet. 
- Dokumentation, uppföljning av dokument och dokumentregister. 
- Kontroll av hur framtagna arbetsinstruktioner visar verkligheten. 
- Granskning av att framtagna arbetsinstruktioner ger en effektiv och integrerad hantering så att 

olika funktioner kopplas till varandra på ett naturligt och effektivt sätt. 
- Acceptanskriterier och toleransgränser. 
- Mätrutiner inklusive enkäter. 
- Arbetsinstruktioner för hantering, analys, åtgärd och förebyggande av ev. avvikelser. 
- Nya hjälpmedel. 
- Verifiering, det vill säga. avstämning mot specifikationer (exempelvis att kontrakt innehåller 

nödvändiga uppgifter). 
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- Granskning av att egenkontroll fungerar, det vill säga att personalen inte lämnar något vidare 
utan att helt nöjd med resultatet. 

- Leverantörsbedömningar. 
- Granskning av att ställda kvalitetskrav uppfylls. 
- Uppföljning av att kontrakt följs. 
- Verifiering av fasta regler för service. 
- Verifiering av fasta rutiner och regler för produkttillverkningen. 
- Internrevisioner. 
- Underhålla kvalitetsplanerna (Engblom, 1997, s26). 

 
De fem första punkterna en kvalitetsplan skall innehålla skall tas itu med först, de övriga kan 
behandlas löpande under arbetets gång. 

4.4.3 Arbetsinstruktioner 
För att beskriva verksamheten skrivs arbetsinstruktioner som visar vilka processer och aktiviteter som 
finns i företaget samt hur dessa hänger ihop. En process är en repeterbar del av verksamheten som 
fodrar vissa resurser. Ett projekt är ett tillfälligt förekommande antal händelser med ett visst mål.  
 
Alla arbetsmoment skall vara grundligt beskriva men en viss grad av baskunskap fodras ändå för att 
kunna tillverka produkten korrekt. Instruktionerna skall kunna användas av både nya som gamla 
medarbetare och fungera så att om ett visst antal personer utför samma arbetsuppgift skall samma 
resurser användas och samma resultat skall uppnås. Arbetsinstruktionerna skall svara på frågan ”hur?” 
medan rubriken svarar på frågan ”vad?”. Instruktionerna skall vara både för normala fall och för vissa 
tänkbara avvikelser samt beskriva hur dessa i så fall skall rättas till och förebyggas. 
 
Arbetsinstruktionerna görs lämpligen på en mall med företagets egna sidhuvud för att bli enhetliga 
genom hela företaget. De skall visa: 

- När instruktionen är skriven eller uppdaterad. 
- Versionsnummer. 
- Namn på den person som skrivit instruktionen (för enkel kontakt om oklarhet finnes). 
- Namn på personen som godkänt instruktionen. 
- Vilka hjälpmedel som fodras för aktivitetens utförande och var dessa finns. 
- Vilken behörighet som krävs. 
- Vem eller vilka som utför aktiviteten. 
- Hur man verifierar det utförda arbetet. 
- Vilka kontroller som skall utföras. 
- Vilken utbildning som behövs. 
- En beskrivning av var aktiviteten utförs, till exempel i vilken lokal (Inför total kvalitet, 1990). 

4.4.4 Dokument 
För att få en bra struktur på Kvalitetshandboken bör arbetet börja med att ta reda på vilka typer av 
dokument som finns inom företaget. Kanske börja med elektroniska fakturor och bekräftelser och 
försöka få bort onödig kopiering samt hitta ett system så att dokument används på rätt sätt, är korrekta 
och aktuella samt att alla är införstådda med vad det är för regler som gäller.  
 
Varje arbetsgrupp skriver upp vilka dokument de använder sig av. Därefter skall ett gemensamt 
dokumenthuvud utformas för dessa samt ett numreringssystem med serienummer för alla dokument. 
Dokumenten skall även systematiseras i kataloger och filer i datornätverket med en enhetlig 
beteckningsstandard och regler för hur och var man skall lagra brev, kontrakt, produktdata av 
ordbehandlingskaraktär. Dokument och information skall löpande grupperas via internpostsystemet, 
hur länge de skall sparas i registret samt om de skall makuleras i dokumentförstöraren eller kastas i 
papperskorgen. För alla elektroniska dokument skall det finnar rutiner för backuptagning. 
På kontrakten skall det synas när dessa upprättades, vilken version de är och var de kan hittas både 
elektroniskt och i pappersform samt när de skall omförhandlas. De typer av kontrakt som förekommer 
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är kundkontrakt, leverantörskontrakt, hyreskontrakt och bankförbindelser samt förhandlingsramarna 
inom dessa. 
 
Godsmottagningen markerar i systemet om varan är godkänd, annars returneras den till leverantören 
på deras kostnad. Detta sköts med hjälp av kontrakt samt att det förbättrar spårbarheten av de egna 
produkterna. 
 
Lagerhanteringen är viktig med uppmärkning av ankommande gods och god organisation på lagret 
(Inför total kvalitet, 1990). 

4.4.5 Inköp och logistik 
Inköpsansvarige ansvarar för att alla inköp sker på ett betryggande sätt samt att 
leverantörsbedömningar görs vid behov. I kvalitetssystemet är inköp en viktig del och det är viktigt att 
man kan lita på sina underleverantörer. Man måste få ”rätt sak, i rätt tid, till rätt pris och i rätt 
kvalitet” (Engblom, 1997, s63). 
 
Det är viktigt att samordna inköpen, med det menas att ha ett fåtal leverantörer som företaget har ett 
nära samarbete med och därför får bra priser och villkor från. Leveransvillkoren skall vara angivna 
och leverantören tar kontakt så fort de vet att det exempelvis kommer att ske en leveransförsening. 
Större inköp över en viss summa skall alltid bekräftas av VD. 
 
Alla leverantörer som levererar varor till företaget skall godkännas. Detta sker genom 
leverantörsbedömningar där den som gör bedömningen följer hur en order hanteras från det att den når 
leverantörens ordermottagning, till dess att den kommer till produktionsplaneringen, hur inköp 
påverkas och hur de arbetar, hur produktionen fungerar och hur utleveransen sker. Själva 
leverantörsgodkännandet går till så här: 

- Planering. 
- Inledande kontakt med leverantör via brev, telefon et cetera. 
- Inledningssamtal vid besök. 
- Leverantörsbedömningsrunda. 
- Produktionsresursbedömning. 
- Avslutande möte med genomgång av eventuella avvikelser. 
- Uppföljningsmöte vid behov. 
- Godkännande/underkännande av leverantören (Inför total kvalitet, 1990). 

4.4.6 Marknad 
Kontakterna med kunder skall ske på ett sätt som främjar ett långt och nära samarbete. 
Marknadsavdelningens övriga uppgifter är att marknadsföra företaget på mässor samt att ta fram 
broschyrer om produkterna. ISO 9001 standarden ställer dock inga krav på marknadsbiten, det är upp 
till företaget som den skall ingå i kvalitetshandboken eller inte. 

4.4.7 Service och reklamationer 
När det gäller reklamationer är det bäst att låta en och samma person ta hand om alla reklamationer, 
detta tar både kortare tid och är mer effektivt. Reklamationsansvarige bör bygga upp ett 
erfarenhetskartotek där de vanligaste felen finns dokumenterande tillsammans med en lämplig åtgärd. 
De problemställningar som skall tas hänsyn till är orsak, det merarbete reklamationen medför, 
fraktkostnader samt vad som utlovats vid ordern/kontraktet, kompensation, dokumentation och 
uppföljning (Inför total kvalitet, 1990). 

4.4.8 Ekonomi 
Ekonomiansvarige ansvarar övergripande för de administrativa och ekonomiska rutinerna. För att 
andra personer skall kunna gripa in vid sjukdom och semester måste dessa arbetsinstruktioner vara 
mycket tydliga och till exempel beskriva var alla pärmar finns och exakt vilka steg som skall följas. 
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Det handlar om redovisning inklusive verifikathantering, bokslut, periodisering, kontoplan, 
leverantörskontra, kundkontra, fakturering, anläggningsredovisning, lagerredovisning, lönerutiner och 
avstämningsrutiner (Inför total kvalitet, 1990). 

4.4.9 IT 
En IT-policy skall finnas på företaget som innehåller regler kring anskaffning och tillgång av hårdvara, 
mjukvara och kommunikationsutrustning (Inför total kvalitet, 1990). 

4.4.10 Motivation 
Det grundläggande inom ett kvalitetssystem är att motivera hela personalen. Detta sker genom 
information från högsta ledningen och kvalitetsansvarige samt att alla anställda delas in i grupper och 
får vara med vid framtagandet av kvalitetssystemet. Någonting som personalen själv har varit med om 
att bestämma över och tagit fram har de mycket lättare att följa än någonting en konsult har tagit fram 
(Inför total kvalitet, 1990). 

4.5 ISO 9001 
ISO 9000 är en serie internationella standarder utvecklade av ISO (International Organization for 
Standardization). Standarderna som kom ut första gången 1987 och har antagits i mer än 90 länder och 
de hjälper såväl tillverkande som tjänsteproducerande företag och organisationer att på ett rationellt 
sätt utveckla en målinriktad verksamhet.  
 
ISO 9000 innebär ett uppbyggande av ett styrningssystem för samtliga funktioner i företaget. 
Standarden reglerar vad som skall ingå i kvalitetssystemet och varje företag bygger utifrån detta upp 
ett unikt system som är anpassat för den egna verksamheten.  
 
ISO 9001 är den del av serien som omfattar samtliga processer, även konstruktion och utveckling.  
Genom regelbunden uppföljning och avstämning innebär ett kvalitetssystem enligt ISO-standarden att 
företaget har ett värdefullt verktyg för att öka kvaliteten, enhetligheten och pålitligheten i sin 
verksamhet.  
 
Nedan följer huvudkraven för ISO 9001: 
 
1. Företagsledningens ansvar 
Företagsledningens största ansvar är att fastställa utgångspunkter för kvalitetsarbetet. Detta sker 
genom att fastställa företagets strategier, fatta beslut, upprätta handlingsplaner samt skriva rapporter 
om detta. Andra ansvarsområden som företagsledningen har är att upprätta en kvalitetspolicy och 
kvalitetsmål som är kända för alla på företaget. Se till att att det finns fastställda ansvarsområden och 
befogenheter för personalen samt att följa upp att kvalitetssystemet är effektivt och avsätta tillräckligt 
med resurser för detta. 
 
2. Kvalitetssystem 
Företaget måste själv eller låta en extern konsult upprätta ett sammanhängande system för 
kvalitetsstyrning. Detta system kan ha tre olika nivåer, en strategisk, en taktisk eller en operativ nivå. 
Detta beror på vem som skall använda just dessa instruktioner. Rutiner och ansvarsområden måste 
även finnas för att underhålla kvalitetssystemet löpande samt revisionsdatum på samtliga dokument 
för att göra dessa levande. 
 
3. Kontraktsgenomgång 
ISO 9001 ställer krav på att det skall finnas fastställda och genomförbara avtal med kunderna. Detta 
omfattar även offerter, ordrar, orderbekräftelser och dylikt. Rutiner skall finnas för att alltid 
dokumentera kundens krav i kontrakt eller i ordern. Det är viktigt att alltid kontrollera att nödvändiga 
resurser och kompetens finns inom företaget innan man accepterar ett kontrakt eller en order. Vid 
ändring i dessa kontrakt/order skall berörda personer informeras. 
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4. Konstruktionsstyrning 
Kundens krav skall genom rutiner omsättas till specifikationer. I början av ett projekt skall alltid 
konstruktionsplaner upprättas med aktiviteter, ansvar, involverade medarbetare, milstolpar och 
tidsramar. Till omfattande projekt skall det finnas huvud och detaljplaner. Underlaget för 
konstruktionsarbetet skall fastställas i kravspecifikationer, exempelvis kund-, egna och 
myndighetskrav. Konstruktörerna skall specificera och kontrollera konstruktionen genom exempelvis 
ritningar, produktinformation, beräkningar och beskrivningar. Kontinuerlig granskning av resultat 
skall ske samt genomgångar, jämförelser och tester under projektens gång. Alla ändringar av 
konstruktionen ska genomgå granskning och sedan godkännande innan de används. 
 
5. Dokument- och datastyrning 
Rutiner bör skapas som säkrar att rätt information finns på rätt ställe och information om hur arbete 
skall utföras och hur produkter skall vara. Dessa skall alltid märkas upp i registret för att det skall gå 
lätt att söka bland dem och de skall vara daterade för enkel uppskattning av hur aktuella de är. En 
översikt över dokumenten, ett register, skall finnas tillgängligt för kontroll av giltighetsgrad på 
dokument. Nya dokument distribueras i organisationen samtidigt som föråldrade dras in och arkiveras 
av kvalitetsansvarige. Senaste ändringarna i dokument gås igenom och godkänns innan de sänds ut, 
även detta ansvarar kvalitetsansvarige för. 
 
6. Inköp 
Rutinerna för inköp skall säkra att inköpta produkter och tjänster uppfyller fastställda krav. Kraven på 
inköpta produkter och tjänster skall specificeras för att säkerställa att leverantören lever upp till 
kraven. Kraven skall dokumenteras detaljerat i inköpsorder och specifikationer innan de godkänns. 
Samtliga underleverantörer skall utvärderas med avseende på kraven med hjälp av frågeformulär och 
besök/revision. De leverantörer som accepters skall föras in i ett ”godkända leverantörsregister”, 
därefter dokumenteras alla löpande erfarenheter om leverantören. 
 
7. Produkter tillhandahållna av köparen 
Rutiner för de produkter som köparen tillhandahåller säkrar att produkter och tjänster levererade av 
köparen uppfyller de fastställda kraven och skyddas mot skada. Företaget har avtal med köparen vem 
som har ansvar för kontroll av produkterna som kunden levererar. Dessa produkter skall ha fastställda 
förvaringsförhållanden, bestämda lagerförhållanden, klimatförhållanden, säkerhetsförhållanden och 
dylikt. Vid skada, förlust eller liknanade ska köparen/kunden underrättas. 
 
8. Produktidentifikation och sårbarhet 
Rutiner skall finnas som visar att produkter och material är entydigt identifierbara. Företaget skall 
märka upp allt material och alla produkter i förhållande till ritningar och informationsblad för att 
undvika förväxling. Märkningen skall vara placerad direkt på produkten eller i anslutning till 
lagerplaceringen. Spårbarheten är viktig och en färdig produkt skall gå att spåra tillbaka till ritningar, 
underleverantörer, råvaror eller dylikt vid fel eller på önskemål av kunden. 
 
9. Processtyrning 
Rutiner som säkrar att de producerade produkterna uppfyller specifikationerna skall finnas. 
Specifikationer är ritningar, modeller eller dokumentation som uttrycker gränser för när ett arbete är 
riktigt utfört. Företaget skall alltid ha dokumenterade arbetsinstruktioner till alla arbetsmoment, dessa 
underlättar för medarbetare som utför momentet för första gången. Alla processer skall vara 
identifierade och planerade i beskrivningar eller arbetsinstruktioner för att uppnå krävd kvalitet. 
Detaljeringsgraden bestäms av hur komplicerad processen är. Val av, godkännande och underhåll av 
utrustning och maskiner skall ske i den omfattning som är anpassad till den enskilda processens 
betydelse. Även arbetsmiljöns påverkan av produkten skall bedömas. I processtyrningen ingår viss 
övervakning, det vill säga löpande tillsyn och kontroll av processerna. 
 
10. Kontroll och provning 
Rutiner som påvisar att produkterna uppfyller specifikationerna bör finnas och detta sker genom 
kontroller och provtagning. Företaget skall kontrollera att de färdiga produkterna uppfyller 
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specifikationerna. Kontrollen sker vid tre tillfällen, vid inköp, under processerna vid fastställda 
stationer med fasta tidsintervall samt eventuellt även av den färdiga produkten. ISO 9001 har krav på 
att instruktioner och dokumenterade specifikationer som beskriver vilka kraven är på produkterna i 
kontrollarbetet används. 
 
11. Styrning av kontroll-, mät- och provutrustning 
Kvalitetssystemet skall ha rutiner som säkrar att korrekta mätresultat uppnås. Rutiner måste finnas så 
att det mäts med rätt mätutrustning och med rätt mätnoggrannhet på bestämda mått vid bestämda 
tidpunkter. Rutiner måste även finnas för regelbunden kalibrering av mätutrustningen. 
Mätutrustningen skall samlas in, kontrolleras och eventuellt justeras vid fastställda tidsintervall samt 
märkas med nummer och kalibreringsstatus. Även hanteringsrutiner för mätutrustningen som 
beskriver hantering, förvaring och skydd måste finnas. 
 
12. Kontroll- och provningsstatus 
Rutiner skall finnas som säkrar att det synliggörs om en produkt uppfyller specifikationerna. Att 
uppfylla standardens krav innebär att företaget alltid synliggör status för produkter med till exempel 
godkänd/ej godkänd. Efter provning skall det synas om produkten är godkänd eller inte t.ex. genom 
markering med grönt/rött. Gul markering visar att produkten skall kontrolleras.  
 
13. Behandling av avvikande produkter 
Rutiner som säkrar att oavsiktlig användning av avvikande produkter och tjänster förhindras skall 
finnas. Dessa skall se till att alltid fånga upp och avskilja produkter som avviker från standarden. Alla 
avvikelser skall registreras i en avvikelserapport där problemet beskrivs. Utsedda medarbetare 
utvärderar de avvikande produkterna och tar ställning till hur de ska hanteras exempelvis omarbetning, 
kassation, leveransdispens eller eventuellt omklassificering.  
 
14. Korrigerande och förebyggande åtgärder 
Rutiner skall finnas som säkrar att orsaker till redan inträffade och potentiella avvikelser elimineras. 
Företaget skall alltid söka efter orsakerna till uppkomna eller möjliga avvikelser med hjälp av 
redovisade kvalitetsdokument såsom rapporter, reklamationer, testresultat eller dylikt efter potentiella 
problemorsaker. Projekt för att finna lösningar genomförs för att eliminera orsaker till avvikelser. Efter 
en tid följs projekten upp om lösningarna varit effektiva och om avvikelserna är avlägsnade så att 
eventuell upprepning förhindras. 
 
15. Hantering, förvaring, packning och leverans 
För all hantering och lagring skall det finnas rutiner som säkrar att produkterna skyddas före, under 
och efter processerna. Företaget skall alltid ha hanteringsrutiner som transportrutiner för truckar, 
handtruckar och dylikt. Företaget skall även ha förvaringsrutiner med styrda lagerförhållanden samt 
packnings- och leveransrutiner som innefattar märkning av emballage. Har företaget ansvar för 
leveransen fram till kund så måste även transporten med anlitad speditör styras.  
 
16. Kvalitetsdokument 
För alla kvalitetsdokument skall det finnas rutiner som säkrar att bevis samlas på uppnådd kvalitet och 
genomförd kvalitetsstyrning. Alla dokument som innefattar ifyllda checklistor, kontrakt, rapporter, 
mötesreferat och dylikt skall alltid samlas in och förvaras på åtkomligt ställe. Det måste dock 
fastställas vilka dokument som ska samlas in, hur de ska samlas in samt vem som skall göra det. 
Dokument skall sedan arkiveras under exempelvis tre år beroende på vad det är för typ av dokument. 
 
17. Interna kvalitetsrevisioner 
Inom företaget skall det finnas rutiner som säkrar att kvalitetssystemets effektivitet utvärderas. 
Kvalitetsansvarige på företaget skall planera in internrevisioner, åtminstone en gång om året. Planen 
skall innehålla tider, områden och vem eller vilka som skall utföra den. Omfattningen av revisionen 
skall avgöras med hjälp av resultaten i den senaste revisionen och hur kritiskt området ifråga är för 
kvaliteten. Revisionen skall alltid utföras av medarbetare som inte är kopplade till området som skall 
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revideras och revisionen utförs med hjälp av förberedda checklistor anpassade för den enskilda 
revisionen av de utsedda revisorerna. 
 
Efter revisionen utarbetas en rapport som dokumenterar resultatet av den utförda revisionen med 
tonvikt på de upptäckta avvikelserna. Resultatet lämnas till ansvarige för den avdelningen som skall 
avhjälpa eventuella avvikelser. En uppföljning måste även göras så att ansvarige för avdelningen där 
avvikelser påträffats har vidtagit åtgärder för att förhindra att detta inträffar igen. 
 
18. Upplärning 
Rutiner skall finnas inom företaget som säkrar att medarbetarna har rätt kvalifikationer. Företaget skall 
alltid identifiera behov av utbildning genom till exempel utvärdering minst en gång om året. Nya 
medarbetare och medarbetare som byter jobb ska naturligtvis utbildas för sitt nya jobb. Utbildningen 
utförs internt på företaget eller genom externa kurser och medarbetarnas genomgångna utbildning 
skall dokumenteras i ett register över varje enskild medarbetare. 
 
19. Service 
Rutiner som säkrar att avtalad service uppfyller specifikationerna skall finnas på företaget. Service 
såsom sidotjänster efter försäljning eller garantiarbeten skall genomföras enligt arbetsinstruktioner och 
specifikationer samt att kontroll på genomförd service skall genomföras. 
 
20. Statistiska metoder 
Rutiner för datainsamling och hur databearbetning genomförs samt med hjälp av vilka metoder skall 
finnas. Metoder för detta kan vara exempelvis stickprovskontroller, kontrollkort eller histogram. 
Företaget skall alltid använda statistiska metoder för insamling och behandling av data samt att dessa 
metoder noga skall dokumenteras (Beslut och planering inför ISO 9000, 1994). 
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5. Nulägesbeskrivning 
___________________________________________________________________________ 
I detta kapitel redovisas nuläget av produktionen av de två komponenterna samt administrationen följt 
av en framtidsbeskrivning. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

5.1 Organisation 
Administrationen på BoRö sköts idag förvånansvärt manuellt. BoRö har ökat sin omsättning med 25 
procent de senaste fem åren och pappers- och informationsflödet sköts fortfarande på samma sätt som 
det gjordes när företaget var litet. Ett datasystem för order och fakturabehandling finns idag men det 
utnyttjas inte fullt ut. Ett projekt pågår med att utöka detta system till ett komplett MPS-system som 
skall sköta flöden från order till leverans av produkterna samt ha kontroll på lagersaldot. Detta håller 
idag på att implementeras och en av kunderna har fått tillgång till att beställa varor direkt i systemet. 
Utbildning av de delar som kommer igång pågår löpande. 
 
Organisationen på företaget är mycket svår att kartlägga, men kan beskrivas på följande sätt. Överst 
sitter VD:n med en verksamhetskoordinator under denna. Eftersom VD:n håller på att bygga upp en ny 
verksamhet i Bosnien där han är närvarande halva tiden. Den administrativa personalen har olika 
ansvarsområden och det finns en arbetsledare för varje byggnad och skift inom produktionen samt de 
kollektivanställda som arbetar i grupper inom produktionen. Se organisationsschema, figur nr. 5. Det 
finns två olika organisationsscheman men inget som stämmer med verkligheten eller är förankrat hos 
samtliga anställda. En person inom administrationen kan ha flera befattningar, vilket i och för sig inte 
är ovanligt på mindre företag men lika gärna kan två medarbetare dela på samma befattning. En del 
pappersarbete utförs onödigt omständligt och i vissa fall utförs dubbelarbete, ”som säkerhet”. 

VD 

 
 

5.2 Tillverkning av Fotram  
Moment 
Tillverkningen av fotramen kan delas upp i fem olika moment, se nedan: 
 
Tabell nr 1, moment för tillverkning av fotram. 
Rubrik nr: 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 
Maskin: Bockmaskin Svetsmaskin Borr Gängborr Fixtur 
Moment: Bockning Sammansvetsning Håltagning Gängning Fotmontage 

HR Försäljning Logistik Arbetsledare

Ekonomi Marknad Inköp Produktion

Konstruktion 

Utveckling 

Underhåll 

IT/Data 

Q/M 

Planering Produktansvar 

El 

Labb 

Kundvård 

Verk. 
koordinator 

Underhåll 

Figur nr. 5: Organisationsschemat för nuläget på BoRö. 
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Gängning 
Samtliga hål gängas i maskinen bredvid 

åltagningsmaskinen med en gängtapp.   

ontering av fötter 
n fot skruvas ner i vart o örnen. Dessa gängas i botten med en hjälp av en 
kruvdragare. 

Bild nr 9: Borrning av 
hålen för fötterna i ramen. 

Bild nr. 10: Gängning av 
hålen för fötterna. 

h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M
E ch ett av de fyra h
s

29 



5. Nulägesbeskrivning 
___________________________________________________________________________ 

Sedan är fotramen klar att staplas på pall för transport. Dessa staplas på varandra med fötterna uppåt 
 
 

 Bild nr. 11: Färdig fotram.
 

5.3 Tillverkning av kopparslingor 
Moment 
Tillverkningen består av tre olika moment som kan delas upp i lika många tillverkningssteg, se nedan: 

 Tabell nr 2: Moment för tillverkning av kopparslingor  
 
 
 

Rubrik nr. 5.3.3 5.3.4 5.3.5 
Maskin: Rullmaskin Gasbrännare Gasbrännare 
Moment: Upprullning Sammanfogning Anslutningar 

 
Det tillverkas många olika modeller av slingor men principen är densamma, endast trumman på 
upplindningsmaskinen byts ut. De slingor som är längre än 15 meter behöver skarvas. 
 
Upprullning av slingor 
Slingorna som skall användas tas ur lådan och läggs ut fritt på golvet. Avståndet som skall vara rakt 
vid anslutningen mäts upp, markeras med penna och fästs med en klämma just bakom markeringen, se 
bild nummer 12, sid 31.  
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Bild nr. 12: Fastsättning av slingan i jiggen.
askinen är alltid inställd på maximal hastighet så hastigheten på rotationen av tunnan regleras med 
otpedalen.  

å de slingor som skall skarvas måste anslutningarna skäras av. Skärverktyget skall ställas in så att det 
åste gå runt åtskilliga varv innan röret går av för att minska 
issformningen av kapytan. Slingorna kapas två centimeter från 

illans slut. 

raderna på rörändarna tas bort med ett handgradverktyg. 
esultatet skall inte ha förtjockat rörväggarna i godset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bild nr. 13: Kapning av rörända. Bild nr 14: Gradning av kopparrörets insida.  

oplödning av slingor 
n hylsa av koppar knackas på den avkapade röränden och trumman rullas runt så att anslutningen 
ekar neråt. Den avkapade slingänden värms med gasbrännare och löds ihop med kopparhylsan. Lod 
v kopparfosfor används, bild sid. 32 till vänster. Trumman vrids sedan runt så att anslutningen pekar 
ppåt igen och anslutningen löds ihop med den andra avkapade slingänden av den slinga som inte 
nnu har lindats upp, bild sid. 32 till höger.  
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Bild nr. 15 och nr. 16: Till vänster, lödning av hylsa. Till höger, hoplödning av de två kopparslingorna. 

Den hoplödda slingan kan inte fortsätta lindas upp förrän den upphettade ytan har kallnat och blivit 
grå. Annars är sprickrisken för stor.  
 
Avståndet till böjen i slutet av slingan mäts upp med hjälp av en mall och efter det vrids slingan lös 
moturs för hand. Slingan lyfts ner på golvet och det översta varvet vrids ut samtidigt som det görs en 
böj som gör att kopplingarna hamnar ovanför varandra. Sista uppmärkta biten på slingan riktas rak 
med ett riktningsverktyg, bilden nedan. 
 

 

 

 

 

 

 

Bild nr. 17: Riktning av anslutning på kopparslingan. 
 

Lödning av anslutningar 
Slingan läggs ner i en vagga så att den ligger still under vidareförädlingen. Anslutningarna putsas av 
med putsduk. Beroende på modell av tank är distansen olika på anslutningarna.  
 
Hur högt distansen skall sitta mäts upp med en mall och en tång fästs fast under distansen när den är 
på rätt höjd. Distansen hårdlöds fast med mässingslod och flussmedel. Slingan staplas i en speciell 
skrinda inför transport. 
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Bild nr. 19: Hårdlödning av 
distans. 
 

Bild nr. 18: Uppmätning av 
var distansen skall sitta. 
  

 
 
 
 
 
 

Bild nr. 20: Färdiglödd anslutning. 
5.4 Enkät 
16 enkäter delades ut till den grupp anställda på BoRö som har tillgång till kontorsplats och efter tre 
dagar hade 13 enkäter kommit in. En av dessa var dock inte ifylld och tas därför inte med i analysen. 
Det var nio män och tre kvinnor som svarade på enkäten. Dessa var mellan 22 och 56 år gamla och 
medelåldern låg på 39 år. De hade jobbat på BoRö mellan 10 år och två månader och medelarbetstiden 
vid företaget var 3 år och fyra månader.  
 
På första frågan om vad de hade för högsta utbildning svarade en att den hade grundskola, fem att de 
hade praktiskt gymnasium, två hade gått teoretiskt gymnasium och fyra hade studerat på högskola. 
Dessutom prickade fyra stycken i rutan för annat, vilket kan vara till exempel kurser av olika slag. 
 
Femte frågan innehöll arton delfrågor där den svarande kunde välja mellan olika alternativ. Dessa var: 
instämmer helt, instämmer delvis, tar delvis avstånd, tar helt avstånd och vet ej. 
 
Frågorna var: 

1. Jag tycker att det är roligt att gå till jobbet. 
2. Jag känner mig tillfredställd med min arbetssituation. 
3. Jag trivs med mina arbetskamrater. 
4. Jag tycker jag har ett ansvarsfullt arbete. 
5. Jag skulle vilja att mitt arbete innebar mer ansvartagande. 
6. Jag tycker att jag har möjlighet att påverka min arbetssituation. 
7. Jag skulle vilja kunna påverka min arbetssituation mer. 
8. Jag har upplevt att min arbetssituation är stressig. 
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9. Jag tycker att mitt arbete är varierande. 
10. Jag tycker att mitt arbete är enformigt. 
11. Jag tycker att jag får veta när jag gjort ett bra jobb. 
12. Jag tycker att jag får veta när jag gjort fel. 
13. Jag tycker att jag får resultaten av mitt arbete tillräckligt fort. 
14. Jag anser att det är tillräckligt med personal på BoRö. 
15. Jag känner mig som en del i gemenskapen bland personalen. 
16. Jag känner ansvar för kvalitén på de arbetsuppgifter jag utför. 
17. Det händer att jag gör fel utan att larma. 
18. Jag vet vad fel jag gör kan leda till. 

 
Svaren på dessa frågor sammanställdes i ett stapeldiagram, se nedan. 
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Tar helt avstånd Vet ej

 
Diagram nr. 1: Svar på enkätfråga nummer 5. 
 
På frågan om vad som motiverar den anställde mest i arbetet svarade fem att det var att tillverka felfria 
produkter, sex gemenskapen och arbetskamraterna, en att det var lönen och fyra att få känna 
yrkesstolthet. Fyra stycken skrev in flera alternativ samt tre valde att hoppa över frågan. En skrev även 
dit ett eget alternativ, nöjda kunder. 
 
På frågan om det finns någonting som skulle kunna få den anställde att känna sig mer tillfredställd 
med sin arbetssituation framkom brister i vetskapen om hur organisationen ser ut samt oklara 
befogenheter och ansvarsområden. I de tidsplaner som görs efterfrågades en större grad av 
verklighetsförankring i tidsplanerna samt ordentligt sammansatta arbets- och projektgrupper. Även 
mer team building efterfrågades för att lära känna fler anställda, i dagsläget upplevdes det som att det 
finns ”vi” och ”dom”. En nyanställd kommenterade att denne trivdes jättebra samt sju valde att inte 
svara på denna fråga. 
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På frågan om vilka områden den anställde skulle önska att denna hade möjlighet att påverka uppkom 
förslag som: 
- Försäljningen, utbildning och information om BoRö’s produkter till grossister och installatörer. 
- Lönen. 
- Nyanställningar, bättre information både till denna och till arbetskamraterna. 
- Prioriteringarna inom arbetsområdena. 
- Den tidsmässiga planeringen för projekt. 
- Genomförande och uppföljning av projekt. 
- Information om nyanställda, när de skall börja och vem det är. 
- Produktutveckling. 
- Företagsutveckling. 
- Arbetsmetoder/arbetsmiljö. 
Sex stycken valde att inte svara på den här frågan. 
 
På frågan om hur informationsflödet fungerar på BoRö ansågs det vara bristfälligt och att olika mängd 
information kommer fram beroende på vem som tillfrågas samt för att få veta någonting måste den 
anställde fråga. Det upplevs som att personalen har koll på det den själv arbetar med men inte vad de 
övriga gör. Önskan om information med jämna mellanrum uppkom för att minska onödig oro bland 
personalen. Den information som finns upplevdes även som enkelriktad i stället för konstruktiv och 
uppriktig. Mer information skulle minska missförstånd ute i produktionen, det upplevs även som att 
dessa är de som får minst information. Även önskemål på information om hur företaget ligger till med 
leveranser, positiva och negativa saker och information om ny personal framkom här. Det dåliga 
informationsflödet leder lätt till spekulationer med negativ innebörd.  
 
På frågan om hur de tillfrågade tycker att organisationen fungerar framkom att organisationen är diffus 
om inte obefintlig, medan andra tyckte att den var bra men kunde bli mycket bättre. Här kom det även 
upp att det saknas information om vem som ansvarar för vad. Flera skrev, ”vilken organisation?” 
Någon tyckte att organisationen är dold och att den ständigt ändras. En valde att inte svara på den 
frågan. 
 
Under övriga kommentarer framgick tips om bättre information till de som arbetar ute i produktionen, 
de skulle motiveras mer om de visste var BoRö är på väg i framtiden och de skulle få en annan 
inställning och inse vilken viktig länk de är i kedjan. En tyckte att det var en låg arbetsmoral bland de 
anställda. En skrev att mer information tillsammans med personlig utveckling och mer ansvar skulle 
leda till högre delaktighet och motivationen. En skrev även att ”det är roligt och stimulerande att 
arbeta på ett välrenommerat företag som är marknadsledande och har ett fungerande kollegialt 
samarbete”. Stämningen är bra mellan verkstad och kontor och hierarkin uppfattas väldigt informell 
där chefen upplevs som en i mängden. Synpunkter om att den konstruktiva kritiken inte alltid får 
komma fram uppkom, denna behövs för att en utveckling av produkter och anställda skall ske. 
Uppriktighet och lyhördhet är viktigt både från ledningen och arbetarna. Detta är en av grunderna till 
ett kreativt arbetsklimat. Arbetsklimatet avspeglar sig både på kvaliteten och på kreativiteten hos varje 
medarbetare. Tydlighet och uppriktighet i alla lägen efterfrågas. De anställda anser även att det borde 
gå ut interninformation när BoRö söker ny personal och vilka tjänster det gäller. Samråd bör hållas 
med övriga på kontoret innan en ny person anställs där. Detta för att det en gång höll på att anställas 
helt fel person, men denna gång upptäcktes detta av ledningen i sista sekunden. 
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6. Framtidsbeskrivning 
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I detta kapitel ges en grov bild av hur framtiden på BoRö kan komma tänkas att se ut. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Framtiden för energirelaterade produkter ser ljus ut. Oljan och elen blir bara dyrare och dyrare. 
Marknaden för alternativa uppvärmningskällor växer. Dessutom blir miljötänkandet starkare och det 
blir en allt viktigare uppgift att ta fram miljövänliga alternativ. BoRö’s produkter som både är 
alternativa värmekällor, såsom solfångare och tankarna som är komplement till bland annat ved, 
pellets, flis och värmepumpar, är ett bra alternativ. Utvecklingen av dessa produkter går framåt så i 
framtiden kommer de att se annorlunda ut samt vara ännu effektivare. 
 
I framtiden kommer kunderna att kunna beställa sina produkter direkt i BoRö’s MPS-system. En 
leveranstid räknas ut i datorn och en bekräftelse mailas till kunden. Produktionsstarten räknar datorn ut 
och produkten streckkodsmärks i produktionsstarten så att produkten vid varje station läses av och 
tillhörande komponenter dras automatiskt från lagersaldot. När lagersaldot kommer ner till gränsen för 
säkerhetslagret skickas automatiskt en beställning iväg till leverantören med i förväg uppgjorda avtal 
för pris och kvalitet. Fakturor skickas automatiskt ut. Detta skulle underlätta det administrativa arbetet, 
minska osäkerhet och felstatistiken samt löna sig ekonomiskt i längden. 
 
För att kunna hålla på med serietillverkning i Sverige och samtidigt kunna vara ledande med avseende 
på pris och kvalitet måste det till en hög automatiseringsgrad. Men alla produkter går inte bra att 
automatisera. Fotramen är under utveckling och planer finns på att stansa ut den i ett stycke i stället för 
att köpa in fyra färdigklippta plåtar. Detta skulle utgöra en besparing på materialkostnaden. Att sedan 
bocka plåten i en automatisk bockmaskin som laddas av en robot och sedan punktsvetsa fotramen med 
en svetsrobot skulle innebära kostnadsbesparingar på personalsidan samt att ledtiden för produkten 
skulle minskas avsevärt. Problemet är att det tar lång tid att ta fram en linje för en sådan tillverkning 
och just nu är de som bygger produktionslinjer på BoRö upptagna med andra projekt ett bra tag till 
framöver. Därför skall fotramstillverkningen tills vidare skickas ner till Bosnien där 
arbetskostnadsnivån är mycket lägre än i Sverige.  
 
Slingtillverkningen är mycket svårare att automatisera eftersom slingorna är mycket mjuka och inte så 
raka. Denna tillverkning är ett hantverk och därför är även denna lämpad att skicka till Bosnien.  
 
Det är även bra att lägga ut vissa detaljer på grund av att den stora tyska koncernen som köpt upp 
BoRö’s största kund har som önskemål att en viss procent av den färdiga produkten skall tillverkas i 
låglöneland. Detta för att få ner priset på slutprodukterna och få ett bättre utgångsläge gentemot 
konkurrenterna på marknaden. Trenden verkar vara att mer och mer av all sorts produktion förläggs i 
låglöneländerna medan utvecklingen bli kvar här i Sverige. 
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___________________________________________________________________________ 
I detta kapitel analyseras och jämförs nuläget på BoRö gentemot ISO 9001 standardens krav på 
kvalitetsrutiner. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

7.1 BoRö’s rutiner jämfört med ISO 900’s rutiner 
ISO 9001 har 20 olika krav på olika delar av företagsverksamheten. Nedan är dessa punkter 
kommenterade gentemot dagens verklighet på BoRö. 
 
1. Företagsledningens ansvar 
På BoRö är företagsledningen införstådd med att kvalitetsrutiner krävs men själva företagsledningen 
är inte införstådd med detaljerna i ISO 9001. Därför har ett presentationsmaterial för en första 
presentation inför personalen tagits fram under detta examensarbete. Förslag på en kvalitetspolicy, 
kvalitetsmål, ansvarsområden och befogenheter för de anställda har tagits fram. Detta har dock inte 
använts ännu men företagsledningen lär ha mycket nytta av det. 
 
2. Kvalitetssystem 
Eftersom inget krav på certifiering finns har ingen konsulthjälp tagits in för framtagandet av 
kvalitetssystemet. Grunderna för kvalitetssystemet las upp med hjälp av litteratur och lånade 
kvalitetssystem från andra företag under detta examensarbete. Kvalitetshandboken är skriven på en 
taktisk nivå och skall vara för alla, produktionsinstruktionerna för enskilda moment är skriva på en 
operativ nivå. I befattningsbeskrivningarna för respektive befattning finns angivet vilka 
ansvarsområden vederbörande har och alla rutiner är angivna under respektive rubrik i 
kvalitetshandboken. 
 
3. Kontraktsgenomgång 
Angående skriftliga avtal finns det endast ett med en kund. De större kunderna skickar dock ut 
prognoser för vad de kommer att köpa de kommande tre månaderna. BoRö har dock ett relativt 
omständligt order/offert och orderbekräftelsesystem men det fungerar och uppfyller kraven. Detta 
skall dock snart ändras och allt skall gå genom MPS-systemet vilket skall medföra mindre pappers och 
hanteringsarbete. Kundernas krav uppfylls genom att provtankar/beredare skickas ut vid framtagande 
av en ny produkt. Utvecklingen sker även tillsammans med kund när det gäller större serier.  
 
4. Konstruktionsstyrning 
De krav som kunderna ställer följer BoRö, exempelvis införandet av ISO 9001 standarden. I sin tur 
ställer BoRö samma krav på sina underleverantörer. De produktkrav som kunder ställer uppfylls med 
hjälp av tester, egna eller skickade till institut eller provningsanstalt.  
 
Vid nya produkter bildas en projektgrupp som gör om kundens krav till specifikationer som sedan gör 
en projektspecifikation med en tidsplan för projektet. Denna grupp tar sedan fram ett koncept som 
testas i företagets labb och i provtryckningsstationerna och skickas därefter ner till kunden för 
godkännande. BoRö har egna konstruktörer som beräknar och ritar upp allt som tillverkas men 
ritningarna granskas inte i dagsläget innan de skickas ut. Om någonting är fel så märker oftast 
personalen som skall tillverka delen det. 
 
ISO 9001 ställer dock lite högre krav på planeringen. Det skall vara en huvudplan och eventuellt en 
detaljplan som grundar sig på en kravspecifikation. 
 
5. Dokument- och datastyrning 
På BoRö finns idag inga rutiner för hur information skall lagras och distribueras. Ett fungerade system 
finns dock och ett par dokument framkom vid intervju om hur vissa administrativa metoder sköts. 
Ordrar, orderbekräftelser, fraktsedlar och offerter arkiveras i märkta pärmar för ändamålet samt att 
pappren sorteras in i ett register. 
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6. Inköp 
Det finns varken skrivna rutiner för hur inköp skall gå till eller några skriva krav på de produkter som 
skall köpas in. Varorna köps in godtyckligt av inköparen som har kontroll på vad som säljs i 
datasystemet samt får feedback från arbetarna i produktionen när någonting håller på att ta slut. Inga 
kontrakt finns utan priset förhandlas och justeras från en gång till en annan. 
 
Idag utförs inga direkta leverantörsrevisioner och inget leverantörsregister finns heller. Firmor som 
skickat fakturor finns dock kvar i datasystemet så vid fakturering upptäcks det om det är en ny firma 
som används. Om leverantören är bra eller inte avgörs av inköparen baserat på pris och leveranstider. 
 
7. Produkter tillhandahållna av köparen 
På BoRö är det bara en kund som tillhandahåller produkter och det är aluminiumlister till plåtskalen 
och el-patroner till denna kunds produkter. Det finns inga skrivna rutiner för detta flöde. Om det går 
sönder någon kundtillhandahållen produkt på BoRö så står BoRö för det och om en produkt går sönder 
under frakten står fraktbolaget för det. Här behöver det skrivas rutiner för olika typer av kassationer 
som kan tänkas uppstå. 
 
8. Produktidentifikation och sårbarhet 
Idag går det endast att spåra produkterna med hjälp av tillverkningsnumret. Med hjälp av detta går det 
att få fram ungefär vilken dag den tillverkades och ungefär vilket material som användes. Spårbarheten 
kommer att bli mycket bättre efter införandet av MPS-systemet. 
 
Inkommande varor märks upp med artikelnummer men denna märkning behöver bli bättre och fasta 
platser för material och ingående komponenter måste organiseras upp. 
 
9. Processtyrning 
När detta examensarbete startades fanns inga arbetsinstruktioner. Några är gjorda under arbetets gång 
och en mall för hur det skall se ut är upplagd. Dock finns det många instruktioner kvar att skriva. 
Ritningar på alla produkter finns dock i det stora hela. Ett projekt med att rita upp dessa har pågått ett 
tag och bör vara så gott som färdigt.  
 
För reparation och reservdelar till alla maskiner finns ett nytt system med mappar för alla maskiner på 
den gemensamma servern. I dessa finns ifyllda avvikelserapporter från stopp och reparationer samt ett 
excelark med reservdelar, både vad som bör finnas hemma och vad som finns till varje maskin. 
Avvikelserapporten har tagits fram under detta examensarbete.  
 
10. Kontroll och provning 
Kontroll av produkterna sker genom täthetskontroll eller provtryckning där alla svetsar synas. Om 
dessa ej är bra gjorda läker det ut vatten. Här måste rutiner in för självkontroll under hela 
produktionslinjen. Detta sker i dagsläget men det finns inga rutiner för det. Ett labb håller även på att 
byggas i nuläget för kvalitetskontroll på material och testning av produkter under utveckling. 
 
11. Styrning av kontroll-, mät- och provutrustning 
Rutiner för mätinstrument och dylikt saknas och behöver därför införas. Ett förslag på rutinhantering 
har skrivits kvalitetshandboken. 
 
12. Kontroll- och provningsstatus 
Godkända provtryckta tankar ställs på ett separat ställe i väntan på isolering. Läckage tätas direkt i 
provtryckningen. Vid större läckor skickas den tillbaka till den person som svetsat den. 
 
13. Behandling av avvikande produkter 
I detta examensarbete har avvikelserapporter tagits fram samt rutiner för hur dessa skall användas. Vid 
fel uppkomna hos kund finns redan fungerande rutiner för tillvägagångssätt och ersättning. 
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14. Korrigerande och förebyggande åtgärder 
Förbättringar och arbeten för förebyggande åtgärder sker ständigt på BoRö men dokumentflödet kring 
detta är nästintill obefintligt. Rutiner och föreskrifter om detta är framtagna i kvalitetshandboken. 
 
15. Hantering, förvaring, packning och leverans 
Kontroll vid godsmottagningen sker alltid av den som tar emot godset. Materialet märks upp med 
artikelnummer och sorteras in i rätt hylla. Det finns rutiner för detta i dagsläget men förslag på ännu 
bättre rutiner med färgmärkning av godset finns i kvalitetshandboken. 
 
16. Kvalitetsdokument 
Under examensarbetet har en kvalitetshandbok tagits fram med dokument för alla flöden och 
funktioner. Dokumentflöden för checklistor har lagts upp vid provtryckningsstationerna och labbet. 
Rutiner vid kontrakt och rapporter har lagts upp och förslag på en styrelsegrupp har gjorts. Dessa 
flöden måste dock beslutas om och sedan införas stegvis i företaget. 
 
17. Interna kvalitetsrevisioner 
Rutiner för revisioner både på företaget och för leverantörer har tagits fram. Personer som har varit 
med om revisioner tidigare har tagits med som godkända personer för att utföra revisionerna, både 
inom företaget samt hos leverantörerna.  
 
18. Upplärning 
En personalansvarig skall anställas på företaget som skall se till att personalen har rätt utbildning för 
sina arbetsuppgifter. Rutiner för utbildning och rekrytering är framtagna i kvalitetshandboken. Ur 
befattningsbeskrivningarna framkommer vem som skall anställa vem och hur nyanställda skall tas 
emot. 
 
19. Service 
Idag finns det bra rutiner i företaget för vad som sker vid reklamationer och transportskador.  
 
20. Statistiska metoder 
De testmetoder på produkter i produktion som finns idag är provtryckning men där sker ingen 
dokumentation. Rutiner för detta bör dock införas för att ha kontroll på hur mycket läckage som 
uppstår och på vilka produkter samt vilka svetsar som är de svaga punkterna.  
 
Maskinjournalen som nyligen är införd är ett bra system samt avvikelserapporten som framtogs under 
detta examensarbete och har börjat användas. 

7.2 Analys av fotram och slingproduktionen 
Idag sker inga renodlade kvalitetskontroller under själva tillverkningen av komponenterna utan endast 
okulära, vilka enbart upptäcker stora avvikelser. Därför upptäcks felen ofta först i nästa station och då 
är ett parti redan tillverkat och måste kasseras eller repareras. Därför behöver det föras in mer 
kontroller och även kontroller av utrustningen och jiggarna ifall dessa ändras av sig själv under 
arbetets gång eller av annan arbetare. Kontrollerna måste vara enkla och gå snabbt att utföra. 

7.3 Organisation 
Mycket kan förbättras inom administrationen med dagens teknik och tack vare införandet av MPS-
systemet är en förändrig på väg. När denna införing är färdig behöver administrationen analyseras 
grundligt och efter detta vidta åtgärder för de problem som kvarstår. 
 
Upprepande gånger under arbetets gång framkom både direkt och indirekt behovet av en bättre och 
tydligare organisation. Vid en rundfrågning kom det fram att det finns två olika organisationsscheman 
på BoRö men inget av dem verkar stämma speciellt bra med verkligheten eller de funktioner som 
borde finnas inom företaget och inget av dem är förankrat i organisationen. Det framgick att vissa 
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nyckelpersoner saknas som bland annat en kvalitets- och miljösamordnare som driver kvalitets- och 
miljöprojekt och gör interna och externa revisioner.  
 
Även en utvecklingsansvarig saknas som skall ansvara för alla projekt inom maskinbyggnad och 
framtagning av nya produkter samt förbättra de befintliga. Detta sköts idag av grupper med 
produktionskoordinatorn som översiktlig samordnare. Detta fungerar bra men 
verksamhetskoordinatorn har för stort och brett område att verka över så han har inte den 
detaljkännedom som skulle behövas. Han skulle kunna renodla sig och bli utvecklingsansvarig. Detta 
skulle även underlätta för övriga funktioner för när han inte har detaljkännedom blir det lätt att det 
upplevs som att han blandar sig i saker och ting som han inte har att göra med. 
 
Även en produktionsansvarig saknas. Denna funktion delas i nuläget av en arbetsledare och 
marknadsansvarige. Marknadsansvarige skulle även kunna vara produktionsansvarig eftersom denna 
idag har produktansvaret. Arbetsledaren och transportansvarige kan tillsammans sköta allt löpande 
arbete.  
 
Dagens inköpsansvarige har ingen utbildning för att lägga upp beställningspunkter och säkerhetslager 
därför kan lagrens storlek variera väldigt. Inköpet kommer dock förenklas mycket vid införandet av 
MPS-systemet, så med lite utbildning om detta kommer denna funktion börja fungera bra. En nackdel 
med denna funktion är placeringen på enheten i Övertorneå. Med dagens teknik behöver dock inte alla 
vara på plats vid centralenheten men det skulle underlätta vid revisioner och ge ett enklare 
kommunikationsflöde. 
 
Det saknas även en logistikansvarig. Det som arbetas med logistik idag är den som har hand om 
transporterna. Mer logistikarbete kommer automatiskt att flyttas över till den ansvarige för MPS-
systemet eftersom den ansvarige har god kännedom om hur det fungerar och hur liknande flöden har 
lösts på andra företag. 
 
Personen som idag har hand om betalningar, löner och dylikt har inte tillräcklig utbildning för hur 
exempelvis en budget eller ekonomisk redovisning görs och därför finns ett behov av att anställa en 
ekonom. Även en personalansvarig skulle behöva finnas när företaget nu har närmare hundra 
anställda. Men eftersom företaget är mellanstort och dessa poster är sammankopplade skulle denna 
person som skall anställas kunna vara både ekonomi och personalansvarig. En sådan person har BoRö 
redan börjat höra sig för om.  
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8. Resultat 
___________________________________________________________________________ 
I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit under arbetet med kvalitetshandboken. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

8.1 Kvalitetshandboken 
Stommen till kvalitetshandboken bygger på de 20 huvudkraven i ISO 9001 standarden. Strukturen har 
till viss del tagits från tre andra kvalitetshandböcker från olika företag och anpassats till BoRö's 
verksamhet. Upplägget har anpassats och gjorts om många gånger under arbetets gång. Handboken 
börjar med en innehållsförteckning som är uppdelad i elva kapitel och en bilagsdel. Varje dokument 
har ett namn och ett nummer baserat på kapitel och dokumentnummer. I innehållsförteckningen syns 
även vilken utgåva dokumentet har samt vilket datum den reviderades sist. 
 
Första kapitlet av kvalitetshandboken innehåller företagsinformation, lite allmänt om 
kvalitetshandboken med syftet och vart personalen skall vända sig vid kommentarer och synpunkter, 
Denna del har fungerat bra när synpunkter och nytt material till delar som ej har tagits med redan 
inkommit. Kapitlet innehåller även en distributionslista för att enkelt hitta alla pärmar och lösa blad 
vid uppdateringar så att ingen pärm blir inaktiv. Företaget är presenterat med fakta, historik, 
organisationsplan och affärsidé. Även firmateckning, kvalitetsledningssystem och utbildningskrav för 
kvalitén är representerade under denna rubrik. 
 
Kapitel två handlar om instruktioner för kvalité- och miljöledningssystemen samt 
dokumentstyrningen. Här står det om vad ledningen har för ansvar och hur organisationen och 
verksamheten styrs samt hur ledningsgruppsmöten skall gå till, hur nya medarbetare skall introduceras 
och hur medarbetarna skall få kompetensutveckling. Det står hur medarbetarsamtal skall gå till och det 
finns bilagda checklistor och dokument för minnesanteckningar. Rutinerna för avvikelserapporter 
finns samt för förebyggande åtgärder och internrevisioner. 
 
I kapitel tre finns förslag på befattningsbeskrivningar för all administrativ personal samt för de olika 
grupperna av medarbetare inom produktionen. Dessa är skapade utifrån önskemål, vad folk gör idag 
och vad den ställningen i praktiken brukar innebära. 
 
Kapitel fyra handlar om de administrativa processerna som inköpsprocesserna av produktionsmaterial, 
kontorsmaterial samt material och tjänster för driften och underhåll. Det handlar även om hur olika 
flöden sköts i det nya MPS-systemet i Axapta. Även offert och orderprocessen behandlas med 
förfrågningar, registreringar av ordrar, fakturor och kontrakt samt löneutbetalningar. 
 
Det femte kapitlet handlar om produktionsdokument. Kapitlet börjar med att produktionsprocessen 
beskrivs och flödesscheman visar flödet. Produktions och leveransplaneringen behandlas, likaså lager 
och godshanteringen. Rutiner för tillverkningen finns med samt reklamation och hur avvikelser skall 
behandlas. Även spårbarhet, mätningar och kontroller behandlas under denna rubrik. 
 
Under sjätte kapitlet återfinns arbetsinstruktionerna, i dagsläget endast för sling- och 
fotramstillverkningen. Men modellen och ramen finns för skapande av de andra instruktionerna som 
skall täcka in hela produktionen. 
 
Sjunde kapitlet handlar om konstruktion och projektering. Hur ett projekt startas, vem som skall 
godkänna och har ansvar, hur ritningar skall tas fram, sparas och distribueras. 
 
Kapitel åtta innehåller kvalitetsdokumenten med en korsreferenslista till ISO 9001, huvudprocesser, 
kvalitetspolicy, kvalitetsmål och kvalitetsmått samt en kvalitetsledningsplan. Detta kapitel handlar om 
hur kvalitetssystemet är uppbyggt och hur det skall hanteras. 
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Nionde kapitlet handlar om miljö. Detta börjar liksom kvalitetskapitlet med en korsreferenslista till 
miljökravsystemet ISO 14001. Sedan följer dokument om företagets miljöpolicy, miljömål och 
miljöaspekter. Verksamhetsstyrningen, miljöledningsplanen och styrande lagar och bestämmelser 
finns angivna. Hur övervakning och mätningar skall göras finns med samt miljöplan, rutiner för 
avfallshantering, hantering av farligt avfall och hanteringen av emballage. 
 
Kapitel tio handlar om säkerhet. Där återfinns skydds och säkerhetsföreskrifter, larmlista, instruktioner 
för bandskydd, kris och återställningsplan samt ansvar och arbetsfördelning vid nödläge. 
 
Sista kapitlet handlar om fastigheterna och dess skötsel och underhåll samt anskaffning och service av 
företagets fordon. Kapitlet handlar även om fordonsanvändning och transporter. 
 
Efter detta finns en flik med bilagor, i den elektriska versionen är dessa länkade. Dessa är till för 
utskrifter och kan mycket väl fyllas i för hand för att sedan lämnas vidare till kvalitetsansvarige. För 
innehållsförteckning, se bilaga 4. 
 
Kvalitetshandboken är grundad på jämförelser mellan nuläget på BoRö och kraven kring arbetet med 
ISO 9001. Dessa krav är flexibla för att kunna passa alla typer av verksamheter. 

8.2 Organisation 
Ett förslag på ett nytt organisationsschema som baserades på vad de anställda arbetar med, vad för 
funktioner som borde finnas på ett företag av denna storlek samt de två organisationsschemana som 
redan fanns har tagits fram, se figur nr 6. 
 

PERSONAL 

 
 
Figur nr. 6: Förslag på organisationsschema på BoRö. 
 
Utifrån organisationsschemat skrevs det befattningsbeskrivningar till samtliga funktioner eller 
funktionsgrupper på företaget vilket också saknades. 
 
I stället för att verksamhetskoordinatorn skall ha en övergripande befattning vilket inte fungerar så bra 
är förslaget att denna går ner och bli utvecklingsansvarig. Detta är hans huvudsakliga uppgift idag och 
skulle innebära att han fick en större detaljkännedom om pågående projekt. 
 
De som får IT/Data, utvecklings, produktions, inköps, marknads, ekonomi och kvalitets och miljö 
ansvar skall bilda en styrgrupp som träffas en gång i månaden med VD:n som sammankallande och 
uppdatera varandra vad som sker på deras avdelning samt vädra problem och synpunkter. 
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8.3 Arbetsbeskrivningar 

8.3.1 Fotram 
Vid dagens tillverkning av fotramen saknas det egenkontroller vid varje station. Egenkontroll skall 
göras efter varje moment så att inte felaktiga komponenter skickas vidare till nästkommande station. 
När avvikelse förekommer skall en avvikelserapport fyllas i.  
 
När plåten hämtas till stationen måste en materialkontroll göras på mått, kvalitet och tjocklek. Det vill 
säga en bekräftelse på att det är rätt material som används. 
 
Vid bockningen skall en kontroll av mått vid uppstart göras samt efter var femtionde tillverkade 
produkt. Produkten kontrolleras så att den har riktiga mått innan den lämnas till nästa station. Innan 
sammansvetsningen börjar skall alla vinklarna på jiggen kontrolleras samt att vinklarna på var 
hundrade färdigsvetsad fotram mäts.  
 
Vid stationen för borrning av hålen skall en kontroll av borrens storlek och kondition göras samt en 
kontroll av fixturens position vid uppstart samt vid var 50:onde produkt. Kontroll av inställningarna på 
maskinen görs vid uppstart. Efter borrningen görs en okulär kontroll av hålbilden.  
 
Efter detta skall gängningsborrens kondition kontrolleras samt inställningarna på maskinen. Efter 
gängningen kontrolleras dessa automatiskt när samma person skruvar i fötterna. Om det skulle vara 
något fel på gängorna skulle fötterna kärva vid fastsättningen. 

8.3.2 Slingor 
Även här måste egenkontroller göras efter varje produktionssteg. Vid framtagning av slingorna skall 
en okulär kvalitetskontroll utföras samt kontroll av att det är rätt grovlek och längd. 
 
Efter kapning av rörändarna skall rörväggens tjocklek kontrolleras så att kapningen inte har förtjockat 
godset. 
 
När upplindningen är färdig och sista varvet böjs ut skall det kontrolleras okulärt så att anslutningarna 
hamnar ovanför varandra. 
 
Före alla lödningar skall det kontrolleras att det är rätt distans till rätt slinga samt att även gas, 
brännare och lod kontrolleras för att säkerställa att det är rätt material i lodet, rätt gas samt rätt tryck 
och att brännaren är funktionsduglig. 
 
När avvikelse förekommer skall en avvikelserapport fyllas i och lämnas till kvalitetsansvarige. 
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I detta kapitel diskuteras egna synpunkter på resultatet och analysen, samt egna kommentarer och 
funderingar kring enkäten. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Ur analysen som behandlar en jämförelse mellan kraven på ISO 9001 och dagens verklighet på BoRö 
framkom att det finns en hel del arbete kvar innan arbetet styrs av standardens krav. Mycket underlag 
är framtaget vid detta arbete men det är fortfarande mycket arbete kvar.  
 
Framförallt är det ledningen som behöver ta till sig och läsa in sig på området för att kunna inspirera 
de anställda i rätt riktning. Sedan behöver kommunikationen bli bättre och informationsflödet öka. 
Detta med information är en bit som det finns delade meningar om inom företaget och behöver 
diskuteras internt om hur och hur mycket information som skall ges till de anställda. 
 
Den kvalitetshandbok som har skapats under detta examensarbete är någonting som företaget kommer 
att ha stor nytta av vid införandet av alla rutiner. Alla nyanställda kommer i fortsättningen få en bättre 
chans att snabbare lära sig företaget.  
 
Kontrakt med större kunder är någonting som kanske behöver diskuteras i framtiden. I dagsläget när 
efterfrågan är större än kapaciteten är inte kontrakt lika aktuellt. 
 
På det sätt som inköpet sköts idag så fungerar det inte tillfredställande. Lagren borde minskas och 
beställningspunkter fastställas men detta är någonting som är på gång med införandet av MPS-
systemet. När det är färdigt infört kan en utredning av inköpsfunktionen göras och då vidta åtgärder 
för de delar som eventuellt inte fungerar tillfredställande. 
 
Angående spårbarheten så finns det planer på att streckkodsmärka alla tankar och då kunna avläsa 
exakt vilket material som använts till den, vem som gjort den och när den gjordes. Detta skulle 
underlätta avsevärt vid reklamationer och felsökning. 
 
BoRö’s täthetskontroll av den färdiga produkten är mycket säker men långsam. Även 
linjeproduktionen bidrar till snabb feedback. Om ett fel skulle uppstå på en produkt passar den inte i 
nästa station. Buffertarna är i det stora hela obefintliga så feedbacken är direkt om fel uppstår. Därför 
behöver det inte göras någonting åt kontrollen i dagsläget. 
 
Godsmottagningen kontrollerar inte godset i den omfattning som ISO standarden kräver och därför 
behöver dessa rutiner förfinas lite. Godset märks idag upp med artikelnummer och rapporteras in i 
MPS-systemet men godset skall egentligen även ha en fast lagerplats och noggrannare kontroll vid 
mottagandet. 
 
En genomgång av företaget och presentation av medarbetarna behöver göras till en rutin när nya 
medarbetare börjar. Denna får dock den interna utbildning som behövs för att utföra det tänkta jobbet. 
 
Felen och avvikelserna som sker idag dokumenteras inte och därför finns ingen statistik över fel och 
stopptider. Detta behöver införas med kvalitetssystemet och rutiner för detta är skrivet i handboken. 
 
Organisationen på företaget måste bli bättre. I dagsläget vet inte de anställda vem de skall vända sig 
till i vissa frågor och inte heller vem som har befogenheter att fatta olika beslut i olika situationer. 
Dessutom har de anställda inga befattningsbeskrivningar som beskriver deras arbetsområde och 
huvudsakliga arbetsuppgifter. Eftersom företaget börjar bli stort föreslås i detta arbete att en styrgrupp 
bildas med de ansvariga för olika delar av organisationen. Dessa skall i sin tur, informera och hålla 
möten med de övriga på deras avdelning.  
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Upplägget i kvalitetshandboken är mycket enkelt med ett kapitel eller en flik i pärmen för varje 
område. Detta gör det mycket enkelt att utvidga pärmen med mer instruktioner samt att anpassa 
pärmen för olika användare. Kapitlen gör det även enkelt att söka i handboken efter saker som de 
anställda funderar över. Innehållsföreteckningen med revisionsnummer gör det enkelt att se om ett 
dokument är aktuellt eller inte. 
 
Från fråga nummer fem ur enkäten som sammanställdes till ett stapeldiagram framkom det att 
personalen som svarade på enkäten verkar vara nöjda med sin arbetsplats. De tycker om att gå till 
jobbet och trivs med så gott som alla sina arbetskamrater. De upplever att de har ett ansvarsfullt arbete 
men på frågan om ansvarstagande framkom spridda svar beroende på arbetsuppgifter. 
Arbetssituationen upplevs påverkbar och arbetet varierande. Negativt var att den positiva feedbacken 
var låg. Samtliga svarande upplevde att de ansvarar för kvalitén vilket är positivt för det kommande 
kvalitetsarbetet. De hoppar inte över att larma när någonting avviker i flödena och de är medvetna om 
vad fel de gör kan leda till. De upplever att de är en del av gemenskapen på arbetsplatsen. 
 
Enkätens svar stämde bra överens med den uppfattning jag fått på företaget samt de problem som jag 
kommit fram till. 
 
Utbildning av grossister/leverantörer kan säljaren ägna sig åt under lågsäsong när inte 
telefonbelastningen är så stör. Detta för att minska supporten och undvika fel. En ny hemsida håller på 
att tas fram och kan svara på de flesta frågor kunderna undrar över. Utbildning och vetskap av denna 
skall göra att kunderna söker sig dit i första hand och i andra hand ringer till BoRö. 
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10. Slutsats och rekommendationer 
___________________________________________________________________________ 
Detta kapitel beskriver slutsatsen av arbetet som bygger på både analys och resultatavsnittet. Kapitlet 
avslutas med rekommendationer inför fortsatt arbete. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

10.1 Slutsats 
Under detta examensarbete har ett flertal problem observerats, rutiner som skiljer sig från 
kvalitetsstandarden ISO 9001:s krav, att BoRö inte har en fungerande och implementerad organisation 
samt att informationsflödet inte fungerar fullt ut. Detta beror troligtvis på att företaget har vuxit 
mycket och snabbt de senaste åren och att organisationen inte hunnit med. Många av dessa problem 
kan avhjälpas med kontinuerlig dokumentation som analyseras, sammanställs och att lämpliga 
åtgärder vidtas.  
 
Slutsatsen efter detta examensarbete är att företaget måste börja dokumentera sina samtliga flöden och 
processer. Informationsflödet måste även ses över och informationen till de anställda ökas. Då blir det 
lättare att motivera personalen och att få alla att arbeta mot ett gemensamt mål. 
 
Inköparen borde sitta på huvudkontoret för att ha fullständig kontroll eller åtminstone besöka 
huvudkontoret en gång i veckan. 

10.2 Rekommendationer 
Jag rekommenderar att i första hand ta hand om upplägget av organisationen och de anställdas 
ansvarsområden.  
 
Många av förslagen som presenteras i resultatkapitlet tar varken lång tid eller kräver mycket resurser 
men skulle ge väldigt positiva följder i företaget. 
 
Ett förslag är att Verksamhetskoordinatorn får inrikta sig på utvecklingen, något som ändå upptar de 
mesta av hans tid i dagsläget samt att en kombinerad ekonomi och personalansvarig anställs. Av de 
som då kommer att sitta i nyckelpositioner skapas en styrgrupp. Denna skall innehålla: den 
kombinerade personal och ekonomiansvarige, den kombinerade marknads och produktionsansvarige, 
utvecklingsansvarige, kvalitets- och miljöansvarige, inköpsansvarige samt VD:n.  
 
I övrigt rekommenderas BoRö att se över informationsflödet samt arbeta efter kvalitetshandboken och 
implementera denna i etapper. BoRö måste identifiera mål och strategier samt förmedla detta till de 
anställda och på detta sätt implementera en tillförlitlig kvalitetssäkring genom hela 
tillverkningsprocessen. 
 
Alla produktionsflöden bör kompletteras med arbetsbeskrivningar vilket en mall har lagts upp för. 
Instruktionerna för de administrativa delarna som berörs av införandet av MPS-systemet måste skrivas 
om eller kompletteras under tiden detta införs. 
 
När kvalitetsystemet är infört och fungerar tillfredställande rekommenderas rutiner för Miljösystemet 
ISO 14001 att införas. Då finns det redan strukturer för dokumentflöden så denna implementering bör 
gå smärtfritt med ett fungerande Kvalitetssystem. 
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Bilaga nr. 2, Arbetsplan för examensarbetet. 
___________________________________________________________________________ 

ARBETSPLAN 

Uppgift 
Att upprätta ett företagsanpassat kvalitetssystem och göra en pärm över detta med företagsinformation, 
befattningsbeskrivningar och arbetsinstruktioner över hela flödet, både de administrativa och det inom 
produktionen. Samt att upprätta ett system för någon typ av egenkontroll för att minska kassationer 
och arbete på felaktiga produkter.  

Avgränsningar 
Begränsningen inom produktionen är de två nya beredarlinjerna som är under uppbyggnad eftersom 
arbetet blir för stort annars. Det är inom dessa två det har kommit krav från kunden på att dessa skall 
kvalitetssäkras. 

Förstudier 
Göra en nulägesbeskrivning samt studera och kartlägga flödena inom företaget. Både flödena inom det 
administrativa och inom produktionen.  
 
Intervjua de anställda för att få reda på vad de har för arbetsuppgifter och vilka de arbetar närmast. 
Med hjälp av detta kan ett organisationsschema ritas upp och befattningsbeskrivningarna skrivas. 

Litteraturstudier 
Studera kvalitetssystem som förekommer på andra företag. Har fått låna två pärmar från två olika 
företag. Efter dessa kan en mall läggas upp.  
 
Studera litteratur kring ISO 9001-2000 och 140001, kvalitets och miljöledningssystem. Samt att 
studera litteratur kring implementering av dessa. 

Studiebesök 
Ett tänkt studiebesök är hos kunden som kräver kvalitetsstyrning för att studera deras kvalitetssystem. 
Det underlättar att ha ett liknande system som kunden för att kunna ha mer insyn i varandras 
samarbete och som en förberedelse för att eventuellt ännu närmare samarbete i framtiden. 

Resultat 
Jämföra teorierna med mina studier och lägga upp en implementeringsplan. Samt att implementera det 
på företaget och vid tid över göra en mindre uppföljning. 

Fortsatt arbete 
Det är önskvärt att företaget att fortsätter att arbeta på mallen och beskriva de andra linjerna inom 
företaget för att få ett komplett kvalitetssystem över hela organisationen. Samt att implementera detta. 
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Enkät rörande kvalitetsarbetet på BoRö 
 
Denna enkät är en del i det examensarbete som jag håller på med. Resultaten av denna skall 
spegla verkligheten på företaget i dagsläget och därför vore jag tacksam om du ville svara så 
uppriktigt som möjligt. Enkäten är helt anonym, endast jag kommer att hantera dem och efter 
sammanställningen kommer de att förstöras.  
Vore tacksam om ni kunde ta er tid att svara på den i veckan. 
 
Tack för din hjälp!                                                                      /Ellinor 
 
1. Kön    Man 
   Kvinna 
 
2. Ålder ….. år. 
 
3. Utbildning   Grundskola 
   Praktiskt gymnasium 
   Teoretiskt gymnasium 
   Högskola / Universitet 
   Annat 
 
4. Hur länge har du arbetat på BoRö?  ……år. 
 
5. Nedan följer en rad påståenden om din arbetsplats. Ta ställning till varje påstående och 
markera din inställning med ett kryss (x) för det alternativ som bäst stämmer överens med din 
uppfattning: 
  Instämmer Instämmer  Tar delvis Tar helt Vet ej 
  helt delvis avstånd  avstånd  
Jag tycker att det är roligt 
att gå till jobbet.      
 
Jag känner mig till- 
fredställd med min 
arbetssituation.      
 
Jag trivs med mina  
arbetskamrater.      
 
Jag tycker jag har ett  
ansvarsfullt arbete.      
 
Jag skulle vilja att mitt 
arbete innebar mer  
ansvarstagande.      
 
Jag tycker att jag har 
möjlighet att påverka  
min arbetssituation      
 
Jag skulle vilja kunna  
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påverka min arbets- 
situation mer.      
 
Jag har upplevt att min  
arbetssituation är stressig.      
 
Jag tycker att mitt arbete  
är varierande.      
 
Jag tycker att mitt arbete  
är enformigt.       
 
Jag tycker att jag får veta  
när jag gjort ett bra jobb.      
 
Jag tycker att jag får veta  
när jag gjort fel.      
 
Jag tycker att jag får  
resultaten av mitt arbete  
tillräckligt fort.      
 
Jag anser att det är  
tillräckligt med personal  
på BoRö.       
 
Jag känner mig som en  
del i gemenskapen bland  
personalen.       
 
Jag känner ansvar för  
kvaliteten på de arbets- 
uppgifter jag utför.      
 
Det händer att jag gör fel  
utan att larma.      
 
Jag vet vad fel jag gör  
kan leda till.       
 
 
6. Det som motiverar mig mest i arbetet är:  Tillverka felfria produkter. 
     Gemenskapen och arbetskamraterna 
     Lönen 
     Få känna yrkesstolthet 
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7. Finns det något som skulle kunna få dig att känna dig mer tillfredställd med din 
arbetssituation och i så fall vad? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Inom vilka områden skulle du önska att du hade möjlighet att påverka? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
9. Vad anser du om informationsflödet på BoRö? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
10. Hur tycker du organisationen fungerar på BoRö?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
11.Övriga kommentarer. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Tack för din medverkan! 

 



                 Instruktion benämning:                          Instruktion nr:            Sida 

  Bilaga nr4, Innehållsförteckning         1 
  kvalitetshandboken. 
Upprättad av:  Godkänd av:                       Giltig fr o m       
Ellinor Rönnkvist                …………………………………     …………. 
 
Innehållsförteckning, kvalitetshandboken 
Kap. Rubrik   Rev.datum  Reg.nr. Utg 
 
1. Företagsinformation      
 Allmänt om Kvalitetshandboken 2005-08-09  1.01 1 
 Distributionslista    1.02 1 
 Affärsidé    1.03 1 
 Företagspresentation    1.04 1 
 Organisationsplan    1.05 1 
 Firmateckning/Attesträtt   1.06 1 
 Q/M-ledningssystem, arb.förd.   1.07 1 
 Utbildningskrav Q/M-system   1.08 1 
 
2. Allmänna instruktioner     
 Kvalitets och miljöledningssystem 2005-08-09  2.01 1 
 Dokumentstyrning    2.02 1 
 Styrande och redovisade dokument   2.03 1 
 Ledningens ansvar    2.04 1 
 Organisation och verksamhetsstyrning  2.05 1 
 Ledningsgruppmöte    2.06 1 
 Introduktion av nya medarbetare   2.07 1 
 Kompetensutvecklingsplan   2.08 1 
 Kommunikation och information   2.09 1 
 Medarbetarsamtal    2.10 1
 Förteckning över styrande standard   2.11 1 
 Avvikelser, korrigerande åtgärder   2.12 1 
 Förebyggande åtgärder    2.13 1 
 Intern kvalitets och miljörevision   2.14 1 
 
3. Befattningsbeskrivningar    Nr:  
 Produktions koordinator   1 1 
 Kvalitets och miljösamordnare 2005-08-09  2 1 
 Marknadsansvarig    3 1 
 Ekonomiansvarig    4 1 
 Produktionsplanerare    5 1 
 Kundansvarig    6 1 
 Projektansvarig    7 1 
 Konstruktör    8 1 
 Data/IT ansvarig    9 1 
 Datatekniker    10 1 
 Maskinoperatör    11 1 
 Skiftansvarig    12 1 
 Personalansvarig    13 1 
 Logistikansvarig    14 1 
 Inköpsansvarig    15 1 
 
4.  Administrationsdokument     
 Inköpsprocessen  2005-08-09  4.01 1 
 Inköp, produktionsmaterial   4.02 1
 Inköp, kontorsmaterial    4.03 1 
 Inköp, material & tjänster för drift…   4.04 1 
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Kap. Rubrik   Rev.datum  Reg.nr. Utg 
 Huvudplanering i Axapta   4.05 1 
 Orderprocessen  2005-08-09  4.06 1 
 Order i Axapta    4.07 1 
 Artikelinställningar    4.08 1 
 Förfrågan/offert     4.09 1 
 Registrering, order/faktura/kontrakt   4.10 1 
 Tillverkningsorder    4.11 1 
 Löneutbetalningar  2005-08-09  4.12 1 
 
5. Produktionsdokument     
 Produktionsprocessen, huvudflöde   5.01 1 
 Produktions- och leveransplanering   5.02 1 
 Lager- & godshantering   5.03 1 
 Produktutveckling    5.04 1 
 Tillverkning    5.05 1 
 Reklamationsarbeten/service   5.06 1 
 Tillverkningsdokumentation   5.07 1 
 Avvikande material och produkter   5.08 1 
 Spårbarhet    5.09 1 
 Mätdon och kontrollutrustning   5.10 1 
 
6. Arbetsinstruktioner      
 Arbetsinstruktioner, produktion 
 Arbetsinstruktion fotram   6.01 1 
 Arbetsinstruktion slingor   6.02 1 
 
7.  Konstruktion/projekt dokument     
 Projekt     7.01 1 
 Projektering/konstruktionsprocessen   7.02 1 
 Projektuppföljning    7.03 1 
 
8. Kvalitetsdokument      
 Korsreferenslista Q-system 2005-08-09  8.01 1 
 Huvudprocesser    8.02 1 
 Kvalitetspolicy    8.03 1 
 Kvalitetsmål och kvalitetsmått   8.04 1 
 Kvalitetsledningsplan    8.05 1 
 
9. Miljödokument      
 Korsreferenslista till ISO 14.001 2005-08-09  9.01 1 
 Miljöpolicy    9.02 1 
 Miljömål    9.03 1 
 Miljöaspekter    9.04 1 
 Verksamhetsstyrning    9.05 1 
 Miljöledningsplan    9.06 1 
 Styrande lagar och bestämmelser   9.07 1 
 Övervakning och mätningar   9.08 1 
 Miljöplan projekt/entreprenader   9.09 1 
 Avfallshantering    9.10 1  
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Kap. Rubrik   Rev.datum  Reg.nr. Utg 
 
 Hantering av farligt avfall 2005-08-09  9.01 1 
 Producentansvar, emballage   9.11 1 
 
10.  Säkerhetsdokument      
 Allmänna skydds- och  2005-08-09  10.01 1 

säkerhetsföreskrifter 
 Larmlista    10.02 1 
 Instruktion brandskydd/brandberedskap  10.03 1 
 Instruktion kris- och återställningsplan  10.04 1 
 Ansvar och arbetsfördelning vid nödläge  10.05 1 
 
11. Fastighet/underhålls dokument     
 Fastighetsskötsel/underhåll   11.02 1 
 Anskaffning/service/underhåll av fordon  11.03 1 
 Fordonsanvändning och transporter   11.04 1 
 
Bilagor:       
 Checklista för medarbetarsamtal   1. 1 
 Minnesant., medarbetarsamtal   2. 1 
 Avvikelserapport    3. 1 
 AAVVS96 allmänna lev. bestämmelser  4. 1 
 Reklamationsbehandling   5. 1 
 FMEA blankett    6. 1 
 Underhåll och reparationsblankett   7. 1 
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