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Förord 
 
Detta examensarbete har utförts av en ingenjör inom maskinteknik med inrikt-
ning på Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljöledning. Arbetet är på 20p och genom-
förs dels för Uppsala Universitet dels för Luleå Tekniska Universitet. Detta på 
grund av att kandidatutbildningen i Uppsala kräver ett examensarbete på 10p 
vilket även breddmagisterutbildningen i Luleå gör. 
 
I examensarbetet har jag fått möjligheten att använda mig av kunskap både från 
utbildningen i Uppsala och i Luleå. Betoningen ligger på kvalitet vilket har 
medfört att främst teori från tiden i Luleå har använts. Dock bedriver företaget 
produktion inom verkstadsindustri vilket har gjort att de kunskaper jag inhäm-
tat från tiden i Uppsala har varit mycket värdefulla. 
 
Arbetet med att skapa en nulägesanalys av avvikelsehanteringssystemet har va-
rit intressant och givande. Eftersom företaget har expanderat mycket de senaste 
åren märks det att vissa problem som annars har hanterats runt ett fikabord nu 
har försummats. Jag anser att mitt område är ett av dessa vilket har gjort det 
hela mer intressant. 
 
Ett stort tack till alla som har ställt upp på intervjuer, inom och utanför företa-
get. Ytterligare ett tack går till min handledare på företaget Bo Borg och And-
reas Palmlund vilka till stor del har hjälpt mig med att kontakta rätt personer 
och kommit med respons på de idéer och tankar jag haft under arbetets gång. 
 
 
Göteborg 2004-08-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Lindfors 
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Sammanfattning 
 
Pharmadule Emtunga tillverkar moduler åt främst off shore industrin och läke-
medelsindustrin. Inom dessa branscher är kraven på kvalitet mycket stora. Fö-
retaget har varit kvalitetscertifierat sedan 1994 och miljöcertifierat sedan 2000. 
Kvalitetstänkande är stort inom företaget och processen att hantera avvikelser 
är en del i företagets strävan att kontinuerligt förbättra sig. 
 
Avvikelser är något som inte stämmer överens med rutiner eller krav som före-
tag, kund eller myndigheter har ställt upp. Avvikelser kan uppstå på flera sätt, 
både genom faktorer som företaget kan råda över och faktorer som företaget 
inte kan råda över. De sistnämnda kan vara strömavbrott eller sabotage och är 
således svåra att förebygga eller bekämpa. De avvikelser som går att råda över 
ska man se till att minimera. Ett sätt att göra detta är att införa ett system för 
avvikelser. 
 
Det primära med ett system för att hantera avvikelser är att avhjälpa felet 
snabbt så att arbetet kan fortsätta och sedan se till att felet inte uppstår igen. 
I de flesta fall skrivs en rapport då avvikelse uppstår i vilken information sam-
las in. Rapporten används för att avhjälpa felet och samla in statistik. Statisti-
ken används sedan för att sätta in rätt resurser på rätt plats. 
 
Syftet med detta examensarbete har varit att utföra en nulägesanalys av Phar-
madule Emtungas avvikelsehanteringssystem för att upptäcka eventuella fel, 
brister och förbättringsområden. En rekommendation till förbättringar kommer 
att lämnas i form av handlingsplan och exempel på ändringar i dokument etc. 
 
Ett av de största problemen är att i de flesta fall utförs endast den avhjälpande 
åtgärden utan att felorsaken utreds, vilket leder till att liknande fel kan komma 
att uppstå igen. Ytterligare problem som identifierats är att alla avvikelser som 
uppstår inte rapporteras. 
 
För att förbättra dessa två områden måste företaget bli duktigare på att ta hand 
om de rapporter som kommer in och låta ansvarig avdelning lösa sina egna 
problem. Vidare borde ledningen sätta tryck på dessa avdelningar så att pro-
blemen verkligen löses. Genom utbildning och information kan man öka inrap-
porteringen av avvikelser då anställda har problem med definitionen på vad en 
avvikelse verkligen är. 
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Abstract 
 
Pharmadule Emtunga delivers module living quarters to the off shore industry 
and the pharmaceutical industry. In these lines of business quality aspects are 
of the utmost importance. Pharmadule Emtunga has been certified with ISO 
9001 since 1994 and with ISO 14000 since 2000. Quality is central for every-
one in the organization and the process to handle non-conformances is part of 
the everyday improvement circle. 
 
Non-conformance is something that is not according to the routines or demands 
that the company itself, customers or government authorities have decided. 
Non-conformances could occur in different ways and the company can take ac-
tions to prevent some but has difficulties in preventing others i.e. power failures 
and sabotage. 
 
The main purpose for a non-conformance process is to repair the mistakes as 
quickly as possible and then make sure that they won’t occur again. In most 
cases report is written and information is gathered for documentation and statis-
tics. The information is then used to give resources to the right areas. 
 
The purpose with this thesis work is to make a survey analysis of Pharmadule 
Emtunga’s non-conformance process. If mistakes and differences in the process 
are discovered recommendations for improvements will be given. 
 
One of the most interesting problems Pharmadule Emtunga will have to deal 
with is that the repair measure is often performed without investigating the 
source of error. This leads to the fact that similar problems may occur over and 
over again. Another problem is that not all of the non-conformances are re-
ported. 
 
To improve these areas the company must become more effective in dealing 
with the reports. The Management must put pressure on the responsible de-
partments to solve their own problems. Through education and information the 
amount of reports will increase, because today employees have difficulties in 
understanding what a non-conformance is. 
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1 Inledning 
Detta kapitel ger en kort inblick i begreppet avvikelse, en företagspresentation 
ges och syfte och avgränsningar definieras. 
 

1.1 Bakgrund 
Ett tillverkande företag som brister i kvalitetstänkandet får problem både internt 
och externt. Internt genom att olika problem kan uppstå i produktion t.ex. fler 
kassationer och fler omarbetningar. Externt kan bristen på kvalitet ge fler re-
klamationer och kunder som inte återkommer. Dessa interna och externa pro-
blem leder till att företaget får minskad lönsamhet genom ökade kostnader och 
minskade intäkter.1 Bristen på kvalitet kan kosta företagen 10 – 30 % av om-
sättningen vilket är en av de främsta orsakerna som gör det intressant att arbeta 
med kvalitetsfrågor.2 För att minimera dessa kvalitetsbristkostnader arbetar fö-
retagen på flera olika sätt med flera olika metoder. Det kan vara att kartlägga 
kvalitetsbristkostnaderna och på så sätt få fram en summa på hur mycket det 
kostar företaget. Ett annat sätt kan vara att dokumentera alla avvikelser som 
uppkommer. Med hjälp av dokumentationen kan avvikelserna spåras till roten 
för att där avlägsnas. Pharmadule Emtunga har ett system för att samla in de 
avvikelser som uppstår. Avvikelserna dokumenteras och redovisas för led-
ningsgruppen. De är dock inte helt på det klara med hur systemet används i 
verkligheten, vilka som använder sig av det och vad det ger upphov till. Phar-
madule Emtunga är därför intresserade av att få en nulägesanalys över avvikel-
sehanteringssystemet och vid behov förslag till förbättringar av det befintliga 
systemet. 
 
 

1.2 Företagsbeskrivning 
Pharmadule Emtunga bildades 2001 genom ett samgående mellan Pharmadule 
(1986) och Emtunga (1945). Företaget har cirka 700 anställda, huvudkontor i 
Göteborg och en omsättning på 2.2 miljarder (2002). Produktionen är främst 
samlad till Göteborgsområdet och till Emtunga. Företaget består av tre delar, 
Emtunga, Flexenclosure och Pharmadule. Emtunga tillverkar bostads moduler 
åt offshore industrin, Flexenclosure tillverkar moduler till telekomsektorn och 
Pharmadule delen tillverkar produktionsanläggningar åt läkemedelsindustrier-
na. En modul är i detta fall en stål ram med korrigerad plåt som väggar, och 
med inredning vilken bestäms av beställaren. Inredningen kan variera från säng 
                                           
1 Bergman, B. Klefsjö, B (2001), sid. 52-54. 
2 Sörqvist, L (2001) sid. 43. 
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och skrivbord till maskiner som tillverkar läkemedel. En modul är cirka 14 me-
ter lång, 4 meter hög och 4 meter bred. Flertalet moduler sätts ihop för att bilda 
en läkemedelsfabrik eller ett stort bostadskomplex till exempelvis en oljeplatt-
form. 
 
 

1.3 Syfte 
Jag definierar syftet med examensarbetet på följande sätt: 
 
Att utföra en nulägesanalys av Pharmadule Emtungas avvikelsehanteringssy-
stem för att beskriva den och upptäcka eventuella fel, brister och förbättrings-
områden. Vidare att ge rekommendationer på förbättringar av processen. 
 
Arbetet kommer att avslutas med att en rapport finns tillgänglig för företaget 
där nulägesanalysen beskriver hur arbetet med avvikelser går till i dagsläget. 
De brister som framkommer kommer att redovisas och tips till förändringar och 
förbättringar kommer att finnas med i denna. Rapporten kommer vidare att in-
nehålla en del teori inom området avvikelser vilket i sin tur kommer att öka för-
ståelsen och kompetensen hos de involverade inom Pharmadule Emtunga. Det 
är med andra ord inte intressant att göra något åt själva avvikelserna utan 
tyngdpunkten ligger enbart på hur processen går till och eventuella problem i 
denna. 
 
 

1.4 Avgränsningar 
Pharmadule Emtunga AB består av 3 delar, Pharmadule, Emtunga och Flexenc-
losure. Detta arbete kommer att bortse från Flexenclosure, främst på grund av 
att de arbetar i stor sett självständigt och har annorlunda produktionssystem 
jämfört med P.E. Flexenclosures system för avvikelser ser även annorlunda ut 
jämfört med Pharmadule och Emtunga. Efter intervju med Flexenclosure har 
det även framkommit att deras system fungerar tillfredsställande. Vidare kom-
mer begrepp som Change order och ändringsmeddelande att beskrivas på grund 
av fakta som framkommit under intervjuerna. 
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1.5 Huvudproblem & Delproblem 
En process inom ett företag som inte är klar och tydlig för alla anställda funge-
rar inte optimalt. Det är därför intressant för Pharmadule Emtunga att få en in-
blick i avvikelseprocessen.  
 
Jag formulerar huvudproblemet på följande sätt: 
 
Hur fungerar avvikelsehanteringsprocessen inom Pharmadule Emtunga AB, 
vad finns det för svagheter, brister och vilka är förbättringsområdena? 
 
 
Delproblemen som här redovisas har kommit fram efter att nulägesanalysen av 
avvikelsehanteringsprocessen blivit utförd. Delproblemen kan även ses som 
förbättringsområden, här har jag försökt visa på bättre lösningar jämfört med 
dagens. 
 
Delproblemen är följande: 
 

• Begreppet avvikelse definieras olika beroende på vem man frågar i orga-
nisationen. 

• Sättet att rapportera in avvikelser tar tid och är gammalmodigt. 
• Att finna korrigerande åtgärder till de avvikelser som uppstår existerar i 

väldigt liten mån. 
• Bokföringen av kvalitetsbristkostnaderna sker på ett sätt som inte ger 

vettig information. 
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2 Disposition 
Detta kapitel tar upp frågorna som kommer att besvaras i arbetet, vilka besvaras 
i olika delar av rapporten med följande indelning: 
 
Kapitel 3 
Här sker en teoristudie över olika begrepp och definitioner inom kvalitetsområ-
det. 

• Vad är kvalitet, avvikelse, non-conformance och kvalitetsbristkostnad? 
• Hur kan man arbeta med avvikelser? 
• Vad kan en avvikelse leda till? 
• Hur kan man minimera avvikelser? 

 
Kapitel 4 
De metoder som kommer att användas för att samla information till rapporten 
redovisas här. Även de felkällor som kan uppträda under arbetets gång. 
 
Kapitel 5 
I detta kapitel redovisas hur Pharmadule Emtunga ligger till med sin avvikelse-
hanteringsprocess i dagsläget. Vad görs och görs det enligt de rutiner som 
finns? 
 
Kapitel 6 
Eftersom litteraturen inte tar upp erfarenheter från verkligheten på ett allt för 
bra sätt kommer en jämförelse med andra företag att göras. Detta kallas 
benchmarking eller processjämförelse vilket även är ett sätt att få tips och idéer 
på hur ett system kan se ut. 
 
Kapitel 7 
Här sker en analys av nulägesanalysen. De fel och brister som uppkom i kapitel 
5 redovisas. Bristerna sorteras för att få en bättre överblick och finna förbätt-
ringsalternativ. 
 
Kapitel 8 
Slutsats och rekommendation. 
 

4 



 

3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs kvalitetsbegreppet och varför och hur man kan arbeta 
med kvalitet. Begreppet avvikelse diskuteras lite djupare i avsnitt 3.2 och sedan 
följer en beskrivning av kvalitetsbristkostnader. Slutligen förs en diskussion om 
hur man kan minimera avvikelser och kvalitetsbristkostnader och även verktyg 
att använda sig av vid sökandet efter förbättringar eller orsaker till fel. 
 

3.1 Kvalitetsbegreppet 
I detta avsnitt beskrivs begreppen kvalitet och produktkvalitet, vidare en be-
skrivning av varför det är viktigt att arbeta med kvalitet och hur man kan arbeta 
med frågor rörande detta område.  
 

3.1.1 Vad är kvalitet? 
Ordet kvalitet har genom åren fått flera definitioner, blivit ett bredare begrepp 
från att vara bundet till en vara och då mest handla om hållbarhet, prestanda 
och pris till att nu innefatta även känslan en vara eller tjänst väcker hos en per-
son.3 Nedan följer två definitioner vilka används flitigt inom Sverige:  
 
”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst över-
träffa kundernas behov och förväntningar.” 4
 
”Kvalitet – alla sammantagna egenskaper hos ett objekt som ger dess förmåga 
att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov.” 5
 
Kvalitet utgår alltså från kunden och hennes uppfattningar och värderingar. De-
finitionen på kund skulle kunna vara ”den som organisationen och dess me-
darbetare finns till för” En organisation såväl som en privatperson kan vara 
kund.6 Vidare beskrivs kund som ”alla som på något sätt påverkas av produk-
terna och verksamheten” En organisation kan således ha många kunder och 
alla med olika krav, behov och förväntningar (se figur 3.1).7  
 

                                           
3 Sörqvist, L (2001), sid. 9. 
4 Bergman, B. & Klefsjö, B (2001), sid. 24. 
5 ISO 9001:2000, kap. 3. 
6 Höglund, H & Rindstål, T (1996), sid. 13-14 
7 Sörqvist, L (2001), sid. 16. 
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Figur 3.1 Alla som påverkas av produkterna eller verksamheten ses som kunder. (Efter Sörqvist, L 
(2001)) 

 

3.1.2 Produktkvalitet 
Produkt definieras som vara eller tjänst. Därför finns det olika kvalitetspara-
metrar beroende på vad vi talar om. Vidare måste dessa parametrar brytas ner i 
mer specifika parametrar för att passa en viss produkt eller ett företag och dess 
produkter.8

 
En varas kvalitetsparametrar kan t.ex. beskrivas med något eller några av föl-
jande uttryck9: 

• Pålitlighet 
• Prestanda 
• Tillägg 
• Överrensstämmelse 
• Varaktighet 
• Servicevänlighet 
• Estetiska egenskaper 

En specifik parameter för en bil inom kvalitetsparametern servicevänlighet kan 
vara hur lätt det är för ägaren att utföra service utan att besöka en verkstad.  

                                           
8 Sörqvist, L (2001), sid. 15. 
9 Bergman, B. Klefsjö, B (2001), sid. 29. 
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Tjänstekvalitet är ofta svårare att definiera på grund av att det ingår fler kvali-
tetsdimensioner jämfört med varukvalitet. Ofta beror detta på kundernas med-
verkan i att ta fram tjänsten är större jämfört med vid en vara. Följande kan 
vara kvalitetsdimensioner för en tjänst:10

• Servicepålitlig 
• Garanti 
• Deltagande 
• Inlevelse 
• Tillgänglighet 
• Tilltalande 

 

3.1.3 Varför kvalitet? 
Kvalitet är idag ett av de viktigaste konkurrensmedlen. Marknaden går mot att 
bli mer global samtidigt som tullar och regelverk blir enklare vilket leder till att 
den internationella konkurrensen hårdnar. Många menar att kvalitet kommer bli 
den avgörande skillnaden om ett företag överlever eller går under. Företag så-
väl som den offentliga sektorn måste öka sin kvalitet samtidigt som de finansi-
ella anslagen ligger kvar på samma nivå.11 Eftersom kundkraven på kvalitet 
ökar och nya tekniska lösningar kommer fram gäller det att hela tiden bli bättre 
och utveckla sina egna produkter och processer. En grundregel kan vara ”Det 
finns alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad”.12 Man 
talar ofta om total kvalitet vilket innebär noll fel hos de produkter som lämnar 
ett företag. För att uppnå detta måste kvalitet finnas i alla delar av verksamhe-
ten.13

 

3.1.4 Hur arbeta med kvalitet? 
Förutsättningen för ett effektivt kvalitetsarbete ligger främst på ett engagerat 
ledarskap. Ledningen ska helhjärtat satsa på kvalitetsfrågor, stödja de aktivite-
ter som pågår med kunskap, ekonomi och även som en förebild. Man talar om 
följande hörnstenar för att skapa en offensiv kvalitetsutveckling (se figur 3.2).14

 

                                           
10 Foster, T, S (2001), sid. 6-8. 
11 Cullen, J. Hollingum, J (1987), sid. 7. 
12 Bergman, B. Klefsjö, B (2001), sid. 41-43. 
13 Cullen, J. Hollingum, J (1987), sid. 31, 174. 
14 Bergman, B. Klefsjö, B (2001), sid. 34-35. 
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Figur 3.2 Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling (Efter Bergman & Klefsjö (2001)). 

 
Sätt kunden i centrum 
Kvalitén på en produkt bestäms av kundernas behov och förväntningar, genom 
att sätta kunderna i centrum tar man reda på behoven och förväntningarna. Man 
försöker sedan skapa en produkt som lever upp och förhoppningsvis överträffar 
behoven och förväntningarna. Detta är inte alltid lätt då kundernas önskemål 
variera och de ibland inte är medvetna om vad de vill ha.15 Man talar om kund-
driven kvalitet vilket går ut på att tillfredsställa kundernas behov. Genom att 
samla in information får man reda på behoven och vad kunderna önskar för att 
sedan kunna producera varor och tjänster som tillfredsställer dessa.16

  
Arbeta med processer 
Man kan precisera en process som 

• ”en ordnad rad aktiviteter som syftar till att uppnå ett bestämt mål” 17 
eller  

• ”en samling aktiviteter som upprepas i tiden”  
Det handlar om händelser som sker återkommande exempelvis varje vecka eller 
varje dag året runt. En process har målet att tillfredsställa kunderna med så få 
resurser som möjligt.18

 
Man skapar alltså en helhetssyn på verksamheten och försöker se denna som en 
serie processer vilka alla har samband med varandra. Målet är en lärande orga-
nisation där kunskaper och information inte får gå till spillo utan skall föras vi-
                                           
15 Bergman, B. Klefsjö, B (2001), sid. 36. 
16 Foster, S, T (2001), sid. 129. 
17 Sörqvist, L (2001), sid. 145. 
18 Bergman, B. Klefsjö, B (2001), sid. 40 
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dare inom företaget. Man talar även om vikten av att lära av andra. Här kom-
mer begreppet processjämförelse in i bilden. Grundidén är att jämföra en av fö-
retagets processer med en annan liknande eller identisk process för att finna 
förbättringspotential. Det kan vara inom det egna företaget, en konkurrent eller 
ett helt annat företag. 19

 
Arbeta ständigt med förbättringar 
Kundens krav på produkterna ökar hela tiden samtidigt som konkurrenter 
kommer på billigare och bättre sätt att utföra samma syssla. Därför är det vik-
tigt att hela tiden förbättra företagets kvalitet inom alla områden.20

Att ständigt söka förbättringar innebär att inte bara släcka akuta problem eller 
ta hand om kriser utan istället jobba förebyggande och se in i framtiden. Även 
produkter med god kvalitet kan vara föremål för ett förbättringsarbete.21

 
Basera beslut på fakta 
Då man endast släcker ett akut problem upptäcker man inte själva orsaken till 
problemet. Att lösa ett problem akut flera gånger löser inte processen som or-
sakar problem, en akut lösning kan även göra problemet värre. Att basera beslut 
på fakta innebär att söka reda på tillräckligt med information om vad som orsa-
kar problemet i en process för att sedan utföra åtgärd.22

 
Skapa förutsättningar för delaktighet 
Att skapa förutsättningar för delaktighet innebär att motivera och göra det möj-
ligt för de anställda att utveckla och använda sin fulla potential.23 Detta ger ett 
effektivt kvalitetsarbete och tillfredsställda kunder.24 Anställda på alla nivåer 
ska ges möjlighet att till fullo använda sina kunskaper för att förbättra företa-
gets processer. För att kunna vara delaktig räcker det inte med rättigheter till 
delaktighet eller t.ex. veckomöten då samtal om förbättringar sker. Anställda 
behöver även information och kunskap, dels om hur man kan arbeta med för-
ändringar men även information om hur strategin och konjunkturen ser ut för 
företagets affärsområde. 25

 
 

                                           
19 Bejerot, E. Hasselbladh, H (2002), sid. 102. 
20 Bergman, B. Klefsjö, B (2001), sid. 41-42. 
21 Bauer, J m.fl. (2002), sid. 66. 
22 Bauer, J m.fl. (2002), sid. 66-67. 
23 Bauer, J m.fl. (2002), sid. 9. 
24 Bergman, B. Klefsjö, B (2001), sid. 44. 
25 Bauer, J m.fl. (2002), sid. 10. 
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3.2 Avvikelse 
Detta avsnitt syftar till att ge en definition på begreppet avvikelse och att ta upp 
de olika format på avvikelse som finns. Vidare hur en avvikelse kan uppstå och 
kort vad de ger upphov till. 
 
En avvikelse likställs med en kvalitetsbrist. I viss litteratur används begreppet 
kvalitetsbrist och i annan avvikelse. I detta arbete kommer ordet avvikelse att 
användas. 
 

3.2.1 Vad är avvikelse? 
En avvikelse kan definieras på flera olika sätt. Beroende på vad det är för före-
tag eller vilken produkt det är frågan om. Ett tips är att utgå från en bred defini-
tion för att sedan specificera relevanta fel/brister som skall klassas som avvi-
kelser. 
 
Tabell 3.2.1. Avvikelsedefinition för ett företag och dess godsmottagaravdelning. 

 

Bred 
(företag) 

En avvikelse är något som ej stämmer överens med vårt företags ru-
tiner eller specifikation. Även då kunds krav ej är uppfyllda. 

Specifik 
(avd.) 

En avvikelse uppstår då levererad vara ankommer med: 
• Fel artikel 
• Fel antal 
• Ej enligt tidplan 
• Fel på artikeln 

o Färg 
o Mått 

 

3.2.2 Kroniska/Tillfälliga avvikelser 
Avvikelser kan delas upp i två typer, kroniska och tillfälliga. 26

 
Kroniska avvikelser är fel och brister som är inbyggda i processen och uppstår 
varje dag. De är dolda och accepterade av organisationen. Exempel på kroniska 
avvikelser är: 

• Dåligt arbetssätt 
• Ineffektivitet 
• Kommunikationsbrister 

                                           
26 Sörqvist, L (2001), sid. 55-57. 
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Tillfälliga avvikelser är fel och brister som uppstår oregelbundet och ofta åt-
gärdas med s.k. brandkårsutryckningar. Det är ofta personen som drabbas av 
problemet som utför avhjälpande åtgärd. Exempel på tillfälliga avvikelser är: 

• Haveri 
• Svets fungerar ej 
• Tidsåtgång för projekt förändras 

 
Ofta fokuseras det på de tillfälliga avvikelserna eftersom de är enklare att upp-
täcka och ofta enklare att åtgärda. För att upptäcka de kroniska problemen 
krävs analyser av omfattande slag och ett systematiskt arbetssätt. 
 

3.2.3 Hur uppstår en avvikelse? 
En avvikelse uppstår då en produkt inte uppfyller kundens samtliga behov. Med 
kund menas både interna och externa kunder. En avvikelse uppstår även då fö-
retagets specifikationer, rutiner etc. ej följs. En produkt kan trots att den uppfyl-
ler företagets rutiner och specifikationer ge upphov till en avvikelse, t.ex. då 
den ej är i enlighet med vad kund kräver. Det primära är att minimera avvikel-
ser ur kundens perspektiv. För att minimera kostnader inom företaget är det 
även viktigt att jobba med avvikelser som uppstår i företagets processer. Vidare 
kan tilläggas att de avvikelser som uppstår inom företaget kan leda till en avvi-
kelse för kund.27

 
Ofta talas det om att en avvikelse uppstår p.g.a. att uppfattningar och åsikter 
skiljer sig inom organisationen. Man säger att det finns GAP mellan organisa-
tionens gränssnitt. Det finns även GAP mellan organisationen och kunden. Föl-
jande GAP är de som tas upp mest frekvent i den studerade litteraturen:28

• Kundens uttalade behov skiljer sig från de förväntningar och behov som 
denne har. 

• Företagets uppfattning om kundens behov skiljer sig från kundens verk-
liga behov. 

• Produkten utformas fel p.g.a. marknadsavdelningens felaktiga uppfatt-
ning om kundens behov. 

• Produktspecifikation och levererad produkt är olika. 
• Levererad produkt stämmer inte med löften, marknadsföring etc. 

                                           
27 Sörqvist, L (2001), sid. 53-60. 
28 Sörqvist, L (2001), sid. 57. 
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• Kunden förväntar sig en produkt men den levererade produkten skiljer 
sig från förväntningarna. 

 
 

3.3 Kvalitetsbristkostnad 
Det är inte kvalitet som kostar utan saknaden av kvalitet som orsakar stora 
kostnader för företag.29 Detta avsnitt syftar till att definiera begreppet kvalitets-
bristkostnad och dess innebörd. Vidare att beskriva de olika indelningarna som 
finns samt att sätta ett pris på vad avvikelser m.m. kostar ett företag är ett av de 
viktigaste verktygen för att få ledning och anställda att förstå betydelsen av 
kvalitetsarbetet. En definition på kvalitetsbristkostnader lyder ”de kostnader 
som skulle försvinna om ett företags produkter och dess olika verksamhetspro-
cesser vore fullkomliga”.30 Avsnittet tar även upp några av de konsekvenser en 
avvikelse ger upphov till. 
 

3.3.1 Varför kvalitetsbristkostnad? 
Som nämnts tidigare är det avsaknaden, bristen på kvalitet som orsakar kostna-
der. Därför används begreppet kvalitetsbristkostnad och inte kvalitetskostnad 
som kan kopplas samman med att kvalitet kostar vilket det förvisso gör men 
inte lika mycket som det kostar att ha dålig kvalitet. 
Orsaken till att arbeta med kvalitetsbristkostnader är att de anställda förstår att 
det är ett viktigt område att arbeta med då man ser kostnaden för bristen på 
kvalitet. Vidare kan man visa på problemområden och prioritera mellan dessa. 
Slutligen kan man följa upp och utvärdera det kvalitetsarbete som genom-
förts.31 Av företagets totala kostnader utgörs inte sällan omkring 20 % av kost-
nader för bristande kvalitet.32 Andra siffror anger att kostnaderna för kvalitets-
brister för ett svenskt industriföretag uppskattas till 10-30 % av ett företags to-
tala omsättning.33

                                           
29 Cullen, J. Hollingum, J (1987), sid. 7. 
30 Sörqvist, L (2001), sid. 30. 
31 Sörqvist, L (2001), sid. 30-34. 
32 Persson, G (2002), sid. 47. 
33 Bergman, B. Klefsjö, B (2001), sid. 65. 
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3.3.2 Klassificering 
Idag talar man främst om tre kostnadskategorier: 

• Kontrollkostnader 
• Interna felkostnader 
• Externa felkostnader 

 
Kontrollkostnader är kostnader för att kontrollera att rätt kvalitet levereras i alla 
led. Från inkommande råvaror från leverantörer till kontroll mellan de interna 
leverantörerna och interna kunderna, slutligen kontroll innan leverans till 
kund.34

 
Kostnader som uppstår för att rätta till fel som upptäcks medan produkten är i 
företagets ägo eller under företagets kontroll kallas interna felkostnader. Det 
kan vara omarbete, kassationer, förseningar m.m. 
 
De kostnader som uppstår först när produkter lämnat företaget och är ute på 
marknaden är s.k. externa felkostnader. Externa felkostnader innebär ett större 
problem för företaget, dels p.g.a. svårigheten att uppskatta den verkliga kostna-
den och även praktiska frågor som att tolka innebörden av ett kontrakt. Exem-
pel på externa felkostnader är reklamationer, garantier, böter, badwill m.m.35

 
Ytterligare en kategori förekommer och det är kostnaden för förebyggande åt-
gärder. Att införa och driva ett kvalitetssystem eller utbilda personal ingår i 
denna post.36 Denna kostnad kan dock inte räknas som en kostnad för bristande 
kvalitet eftersom det är en investering i att få bättre kvalitet. Vidare är det en 
investering företagen själva beslutar om och är därför inte okänd och därmed 
ointressant att studera för att hitta problem. Länge har man använt de förebyg-
gande kostnaderna för att visa på hur de andra tre kostnaderna kan minska ge-
nom att satsning på förebyggande kostnader ökar.37

 

3.3.3 Nivåindelning 
Då man börjar mäta kvalitetsbristkostnader märks svårigheten att få ut exakta 
siffror. Vissa kostnader är lätta att mäta såsom t.ex. extra lön för övertid och 
vissa är svåra såsom kostnader för badwill. Därför är det lämpligt att dela in 
kostnaderna i nivåer: 
                                           
34 Sörqvist, L (2001), sid. 34-37. 
35 Cullen, J. Hollingum, J (1987), sid. 101. 
36 Bergman, B. Klefsjö, B (2001), sid. 63. 
37 Sörqvist, L (2001), sid. 35. 
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• Traditionella kvalitetsbristkostnader 
• Dolda kvalitetsbristkostnader 
• Förlorade intäkter 
• Kundernas kostnad 
• Samhällsekonomiska kostnader 

 
Traditionella kvalitetsbristkostnader kommer främst från tillfälliga problem. 
Eftersom dessa kostnader är de som är mest påtagliga är de också lättast att 
mäta. Kostnader för kassationer, omarbete, garantikostnader, reklamationer och 
kostnad för konstrollpersonal m.m. innefattas i denna grupp. 
 
Dolda kvalitetsbristkostnader är kostnader som direkt påverkar verksamheten 
men som ej syns i redovisningen. Det kan vara lönekostnader för de anställda 
som har fast månadslön eller produktionskostnader som ej redovisas separat, ett 
exempel kan vara omarbetning av en felaktig produkt. 
 
De intäkter vilka organisationen missar p.g.a. att man ej tillfredsställer kundens 
alla behov kallas förlorade intäkter. Det kan vara så att konkurrenters produkter 
upplevs som bättre av kunden, har de egenskaper som krävs o.s.v. Företagets 
förlorade goodwill och en persons negativa tankar om företaget sprids till flera 
personer vilket ger en negativ trend. Att sätta en helt korrekt siffra på de förlo-
rade intäkterna är mycket svårt. Uppskattningar men även kundmätningar 
genomförs för att få en ungefärlig siffra. 
 
En förlust som drabbar den externa kunden och beror på kvalitetsbrist i någon 
process kallas kundernas kostnader. Den externa kunden kanske har driftstopp 
p.g.a. att varor ej levererades i tid. Detta ger både kunden och det levererande 
företaget sämre goodwill. 
 
Slutligen talar man om de samhällsekonomiska kostnaderna vilket är de kost-
nader som drabbar samhället på grund av bristande kvalitet. Det kan röra sig 
om fler transporer på grund av för stora förpackningar vilket ger upphov till 
mer utsläpp och vidare en sämre miljö. Vidare kan en sämre lönsamhet för fö-
retaget leda till uppsägningar vilket i sin tur leder till samhällsekonomiska 
kostnader i form av mer bidrag. 
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Man säger att de traditionella kvalitetsbristkostnaderna endast utgör toppen av 
isberget.  De utgör endast en liten del av de totala kvalitetsbristerna. (Se bilaga 
5)38

 
 

3.4 Minimera avvikelser 
Detta kapitel syftar till att reda ut hur man kan arbeta för att minimera avvikel-
ser och således även kvalitetsbristkostnaderna. Man brukar tala om avhjälpande 
och korrigerande åtgärder. En avvikelse uppstår oftast i utförandeprocessen, 
produktionen. Som nämnts tidigare (kap 3.2.3) ligger orsaken till en avvikelse i 
många fall långt tidigare i organisationens processer. Oftast i specifikationsfa-
sen.39

  
En avvikelse åtgärdas med en avhjälpande, kortsiktig åtgärd i första skeendet. 
Åtgärden är ett steg för att kunna fortsätta verksamheten utan att allt för stora 
kvalitetsbristkostnader uppstår. 
 
Korrigerande åtgärd är till för att förhindra att avvikelsen inträffar på nytt, det-
ta gäller inte enbart inom den aktuella avdelningen utan inom hela organisatio-
nen. För att utföra korrigerande åtgärd måste orsaken vara känd. Ofta får man 
söka sig längre bak i processen för att finna orsaken. Vidare gäller det att nya 
rutiner uppdateras, information sprids och att alla som är i behov får del av ut-
bildning.40

 
Avvikelser som uppstår inom ett företag rapporteras i de flesta fall via ett sy-
stem som har till uppgift att ta hand om just dessa. Systemen är utformade på 
olika sätt men gemensamt är att man inom företaget skall få upp ögonen för de 
avvikelser som uppstår för att sedan kunna hantera dessa på något sätt. Företa-
gen kan gruppera avvikelserna för att hitta likheter eller lösa alla avvikelser 
som ett unikt problem. En person kan vara ansvarig, varje avdelning ansvarig 
för ”sina” avvikelser eller så finns det en hel avdelning som har till uppgift att 
ta hand om alla avvikelser. Vem som är ansvarig och hur uppbyggnaden ser ut 
varierar mellan företag. 
 
När man har hittat avvikelser kan dessa lösas på olika sätt. I följande kapitel 
redovisas för några av de verktyg som kan användas. 
 
                                           
38 Sörqvist, L (2001), sid. 38-42. 
39 Sörqvist, L (2001), sid. 60. 
40 Persson, G (2002), sid. 51-52. 
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3.4.1 ISO:900141 om avvikande produkter 
En organisation skall säkerställa att produkt som inte uppfyller ställda krav 
identifieras och styrs för att förhindra oavsiktlig användning eller leverans. Ru-
tinbeskrivning skall finnas för att styra ansvar och befogenheter. 
 
Organisationen skall behandla avvikande produkt på något eller några av ned-
anstående sätt: 

• Genom att vidta åtgärd för att eliminera den upptäckta avvikelsen 
• Genom att godkänna att produkten används, frisläpps eller accepteras 

under dispens från behörig instans, i tillämpliga fall från kunden. 
• Genom att vidta åtgärd som hindrar att den används eller tillämpas på det 

sätt som ursprungligen avsetts. 
 
Angående dokumentation säger ISO:9001 att arten av avvikelser och efterföl-
jande åtgärder skall upprättas och bevaras. Vidare skall en åtgärdad produkt 
genomgå ny verifiering för att visa att den överensstämmer med krav. 
 
Då en avvikande produkt upptäcks efter leverans eller då den har börjat använ-
das skall lämplig åtgärd tas. 
 

3.4.2 Sju förbättringsverktyg42 
För att kunna arbeta med förbättringsåtgärder måste material/data samlas in för 
att sedan analyseras. Genom att arbeta med de sju förbättringsverktygen kan 
arbetet förenklas då verktygen tydligare genom t.ex. grafisk uppställning kan 
visa på brister och fel eller för den delen positiva områden. De sju verktygen är: 

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

Främst är verktygen till för att hantera numeriska data. 
 
Genom att ha ett bra faktaunderlag kan man lättare lösa problem, därför är da-
tainsamling ett viktigt verktyg. Följande frågor kan man t.ex. ställa sig.  

• Vilket är problemet? 

                                           
41 ISO 9001:2000, kap. 8:3. 
42 Bergman, B. Klefsjö, B (2001), sid. 219-237. 
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• Vad behöver vi veta för att kunna lösa problemet? 
 
När data är insamlad gäller det att på ett bra sätt visa vad som samlats in och 
kunna belysa viktiga delar. Genom ett histogram kan man t.ex. visa när på dyg-
net problem uppstår eller hur många timmar det går innan ett problem uppstår. 
 
Ett paretodiagram kan visa på vilket problem som bör behandlas först med 
tanke på hur stor del av de totala felen som ett fel är upphov till eller hur stor 
kostnad av den totala kostnaden som ett problem ger upphov till. 
 
Då man söker orsak till ett problem är ett Ishikawadiagram användbart. Först 
en grov indelning för att sedan söka underliggande orsaker. 
 
Genom uppdelning kan man skilja på de insamlade data materialet. Det kan 
vara så att problem uppstår konstant men ingen orsak verkar finnas. Genom att 
dela upp undersökningen på olika avdelningar eller maskiner kan man kanske 
komma åt det underliggande problemet. 
 
Genom sambandsdiagram kan man få fram hur en egenskap varierar beroende 
på en annan egenskap. Det kan vara så att svetsfogarnas pålitlighet varierar be-
roende på temperaturen på svetslågan. 
 
Med ett styrdiagram kan man se på variationer i t.ex. produktion. Genom att 
med jämna mellanrum ta ut ett antal varor för kontroll kan man se när en för-
ändring är på väg att ske. 
 

3.4.3 Sju ledningsverktyg43 
Ledningsverktygen är till skillnad från förbättringsverktygen främst avsedda att 
hantera verbal information. De kan vara bra till att identifiera ett problem och 
sedan även hitta lösningar till det samma. 
 
 

                                           
43 Klefsjö, B. m.fl.  (1999). 
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De sju ledningsverktygen är: 
• Släktskapsdiagram 
• Träddiagram 
• Matrisdiagram 
• Relationsdiagram 
• Matrisdataanalays 
• Processbeslutsdiagram 
• Pildiagram 

 
Då man önskar strukturera idéer, önskemål eller åsikter i olika grupper passar 
släktskapsdiagram bra. Genom att definiera ett ämne och sedan skriva ner vad 
man anser vara svaret på ämnet börjar man sedan arbetet med att strukturera 
dessa svar. Arbetet sker i grupp om 6-8 personer. Åt de olika grupper av svar 
som bildas skapas rubriker, även dessa struktureras i grupper. Slutligen delar 
man ut poäng till de olika grupperna och den grupp som får flest är den vikti-
gaste enligt gruppen och där borde således mest energi läggas. 
 
Då man vill bryta ner t.ex. ett problem i mindre delar är träddiagram ett an-
vändbart verktyg. Ett problem eller mål definieras och sedan söker man efter 
åtgärder för att nå detta. Undergrupper bildas och arbetet går sedan vidare med 
att finna åtgärder till dessa undergrupper. Arbetet fortgår tills tillräckligt med 
förslag och undergrupper finns för att lösa problemet eller nå målet.  
 
I arbetet med relationsdiagram försöker man hitta sambanden mellan olika lös-
ningar eller sambanden mellan olika problem. På detta sätt kan man urskilja 
vilka delar som är mer intressanta. Ett problem som har relationer med många 
andra problem borde ägnas mer tid och kraft åt. 
 
Önskar man se sambandet mellan olika faktorer är ett matrisdiagram ett bra 
verktyg. Det kan gälla samband mellan problem och åtgärder till dessa eller 
kundkravens samband med produktspecifikationer. 
 
För mer ingående beskrivning och hur man kan arbeta med ledningsverktygen, 
se boken De sju ledningsverktygen av Klefsjö, B. 
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4 Metod 
Detta kapitel syftar till att beskriva metoderna som använts för att genomföra 
arbetet. Innan arbetet startades gjordes en litteraturstudie. Sökorden som an-
vändes under litteraturstudien var: kvalitet, -brist, -bristkostnad, avvikelse, non-
conformance och TQM. Böckerna som studerats valdes dels utifrån att de an-
vänts under studietiden och då visat sig vara användbara och dels då de visade 
sig innehålla material som visade på hur man kunde arbeta med just avvikelser. 
Det bör tilläggas att mycket litteratur finns om själva begreppet avvikelse men 
lite om hur man praktiskt bör arbeta med området. 
 

4.1 Val av undersökningsansats 
Det finns flera sätt att utföra undersökningar. Beroende om man vill gå på dju-
pet, utföra undersökningen på speciella tidpunkter mm. I detta arbete har jag 
valt att använda mig av surveyundersökning och fallstudier. 
 

4.1.1 Survey 
Survey innebär att undersökningen är gjord på en stor avgränsad grupp. Hjälp-
medel kan vara frågeformulär eller intervjuer. Det ger en stor mängd informa-
tion inom ett begränsat eller stort område. Då man söker svaren på frågorna 
vad, var, när och hur lämpar sig Surveyundersökning väl. De vanligaste for-
merna av Surveyundersökningar är intervjuer, ansikte mot ansikte eller per tele-
fon, enkäter samt observationer eller skriftliga källor.44

 
Då avsikten är att få fram ett nuläge över Pharmadule Emtungas avvikelsehan-
teringsprocess har jag funnit Surveyundersökning som en lämplig strategi. In-
tervjuerna har främst skett ansikte mot ansikte men även vissa telefonintervjuer 
har förekommit. Skriftliga källor från såväl internt som externt skriftligt mate-
rial har använts. 
 

4.1.2 Fallstudie 
Fallstudier används då intresset ligger i att analysera enskilda fall eller föra 
djupgående beskrivningar. Då man söker en detaljerad uppfattning om en pro-
cess och inte vet vad som är av intresse passar sig fallstudien bra. Vidare kan 
man efter att ha skapat goda kontakter med de personer som intervjuats gå dju-

                                           
44 Patel, R. Davidson, B (1991), sid. 43-44. 

  



 

pare in på intressanta frågeställningar och fråga om saker vilket inte kanske all-
tid är möjligt efter endast ett möte.45

 
Eftersom alla delproblem inte var klart definierade skulle det visa sig att ett be-
hov fanns att gå på djupet inom något eller några områden. Även intervjuerna 
skulle visa sig ge fakta som gjorde det nödvändigt att gå in mer på djupet inom 
just specifika områden. Här fann jag att fallstudier passade väl in. 
 
 

4.2 Primärdata & Sekundärdata 
Information kan vara av två olika slag: primärdata och sekundärdata. Sekun-
därdata inhämtas via skrivbordsundersökning där man studerar redan befintlig 
data t.ex. statistik, tidigare undersökningar, vad som gjorts tidigare inom områ-
det både inom företaget och även utanför. Primärdata är data som samlas in 
själv av undersökaren t.ex. genom fältundersökning eller laboratorieundersök-
ning. Det finns två sätt att samla in primärdata, kvalitativ respektive kvantitativ 
metod.46

 

4.2.1 Kvantitativ metod 
Kvantitativa undersökningar går ut på att mäta numeriskt. Mätningen används 
föra att beskriva eller förklara. Man kan t.ex. genom mätning beskriva hur hög 
arbetslösheten är i Sverige. Vidare kan man förklara sambandet mellan syssel-
sättning och skattetryck genom mätning. I detta arbete skulle den kvantitativa 
metoden kunna användas för att beskriva om avvikelsehanteringssystemet an-
vänds vid alla avvikelser. Kvantitativa undersökningar delas in i tre faser, pla-
nering, datainsamling och analysfasen. I planeringsfasen formuleras en hypotes 
och planering för undersökningen sker. Under datainsamlingen följs den plan 
som tagits upp och viktigt är att störningar ej uppstår under mätningarna. I ana-
lysen jämförs det faktiska och insamlade materialet med hur det borde ha utfal-
lit enligt hypotes och teori. Ofta sammanställs kvantitativ data i form av tabel-
ler och diagram.47

 

4.2.2 Kvalitativ metod 
Kvalitativ analys innebär studier av individer, grupper eller deras omvärld med 
syfte att beskriva, analysera och förstå deras beteende. Den kvalitativa metoden 
                                           
45 Lekvall, P. Wahlbin, C (1987), sid. 143-144. 
46 Lekvall, P. Wahlbin, C (1987), sid. 141. 
47 Lundahl, U. Skärvad, P-H (1999), sid. 94-100. 
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lämpar sig främst till att förstå hur en person eller grupp upplever eller förhåller 
sig till olika saker. Det kan exempelvis gälla sjukdom, lönesystem eller ett sy-
stem för avvikelserapportering. 
En kvalitativ undersökning börjar med en problemformulering och avgränsning 
för att sedan gå över till att finna kunskapskällor. Man väljer sedan individer, 
fall, händelser etc. som skall användas i undersökningen. Efter detta försöker 
man finna mönster som kan hjälpa till att tolka och förstå.48

 

4.2.3 Fördelar och nackdelar 
Den kvalitativa metoden visar på totalsituationen, man får en helhetsbild. Vida-
re kan den skapa närkontakt och belysa den enskildes situation vilket kräver 
resurser. Vid resursbrist kan den kvantitativa metoden vara att föredra, enkäter 
till flera personer ger många svar och tar lite tid att dela ut. 
Vidare har den kvalitativa metoden fördelen att upplägget kan justeras/ändras 
på under själva genomförandet. Kanske uppfattas en fråga fel, möjligheten 
finns då att formulera om frågan direkt eller till nästa intervju.49

 
 

4.3 Metodval 
Beroende på kunskapen inom området kan en undersökning vara av explorativ, 
beskrivande, förklarande eller av normativ art.50

 
Först kommer jag att använda mig av explorativa studier för att få grundläg-
gande kunskaper inom området, dels sökning på företagets intranät men även 
ytterligare litteraturstudier. Därefter en förklarande studie för att förklara hur 
det fungerar idag och varför det ej fungerar optimalt. Slutligen en normativ stu-
die för att ge rekommendationer hur Pharmadule Emtunga skall agera för att 
förbättra dagens system. 
 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod eftersom: 

• Min kunskap inom området ökas under arbetets gång. 
• Kunskapen inom företaget varierar, därför behöver anpassning ske till de 

olika intervjuerna. 
• Möjligheten att ställa följdfrågor ses som en viktig punkt. 
• Jag vill minska styrningen av de intervjuade och deras svar. Därför skall 

frågorna hållas så öppna som möjligt. 
                                           
48 Lundahl, U. Skärvad, P-H (1999), sid. 101-105. 
49 Holme, I-M. Solvang, B-K (1997), sid. 79-83. 
50 Wallén, G. (1996), sid. 46-47. 
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För att få fram primärdata har jag använt mig av intervjuer och telefonintervju-
er. Intervjuer har främst skett med anställda inom Pharmadule Emtunga men 
även med kunniga inom området på andra företag inom liknande bransch. Se-
kundärdata har främst sökts på företagets intranät samt i facklitteratur. 
 
 

4.4 Genomförande 
Arbetet startade med en informationssökning inom området avvikelsehantering, 
varför arbeta med detta och hur? Efter detta startades informationssamling 
inom Pharmadule Emtunga. Dels befintliga system studerades och lämpliga 
personer valdes ut för intervjuer. En tanke var att få en så bred bild som möjligt 
om hur processen användes inom företaget och hur anställda såg på den. Därför 
valdes personer från skilda avdelningar och skilda arbetsuppgifter ut för inter-
vju. En tidig tanke var här att få reda på om det fanns skillnader mellan t.ex. 
tjänstemän och kollektivanställda. Tid avsattes även för att få ett grepp om hur 
företaget är uppbyggt och på vilket sätt det arbetas. 
 
Den insamlade informationen har legat till grund för att beskriva nuläget och 
finna brister samt korrigerande åtgärder till dessa. 
 

4.4.1 Nulägesanalys 

Intervjuer 
Intervjuerna har skett så öppet som möjligt, detta för att inte styra intervjuoff-
ren. Endast i enstaka fall har jag upplevt att den intervjuade känt sig pressad 
under intervjun. För att förhindra detta har varje intervju börjat med att klargöra 
syftet och att inga namn kommer att offentliggöras. 
 
Alla intervjuer inom Pharmadule Emtunga har skett ansikte mot ansikte. 2 in-
tervjuer har skett via telefon, en med en tidigare anställd konsult och en under 
den processjämförelse som genomfördes. 
 
Intervjuer har genomförts både brett och djupt inom företaget. Brett på så sätt 
att personer från olika avdelningar har intervjuats. Djupt på så sätt att jag har 
samtalat med delprojektledare och vidare ner i samma disciplin. Under inter-
vjuerna har följdfrågor ställts för att kontrollera att jag uppfattat svaren korrekt. 
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Följande frågeställningar har jag utgått från under intervjuerna: 
• Beskriv följande definitioner: 

o Kvalitet, Avvikelse, Non-conformance, Change order, Kvalitets-
bristkostnad, Interna/Externa felkostnader, Externa/Interna fel-
kostnader. 

• Hur jobbar Ni med avvikelser? 
o Visa hur Ni går tillväga då en avvikelse uppstår. 
o Hur upptäcker Ni en avvikelse? 
o Visa de rutiner som finna inom området avvikelser. 
o Får Ni reda på avvikelser vilka Ni gett upphov till? 
o Sker det någon återkoppling av inrapporterade avvikelser. 
o Hur motarbetar Ni avvikelser. 

• Effekter 
o Hur påverkar en avvikelse Er? 
o Hur ofta är det stillestånd i produktion? 
o Hur bokförs kostnaderna för en avvikelse? 

 
Tanken med intervjuerna var inte att få reda på hur många som definierar avvi-
kelse på ett visst sätt eller hur många som arbetar enligt rutiner. Därför kommer 
detta arbete inte heller att redovisa någon sammanställning av svaren. Syftet 
bakom intervjuerna var att lägga en grund för att beskriva nuläget och även att 
finna brister i processen. Vidare har intervjuerna skett på ett sådant sätt att en 
numerisk sammanställning av svaren skulle vara omöjligt. 
 

Befintliga system 
För närvarande finns två system. Ett som används av alla och alla projekt. Det 
andra systemet provkörs i ett pågående projekt. 
Information om systemen har hämtats från intervjuerna och företagets intranät.  
 

Analys 
Av nulägesbeskrivningen och informationsinsamlingen har ett antal fel och 
brister identifierats. Felen och bristerna har sedan analyserats för att få fram or-
sak. Efter detta har förslag arbetats fram för att kunna ge rekommendationer till 
Pharmadule Emtunga hur de kan förbättra dagens system. Förbättringarna gäll-
er främst det officiella systemet och inte det som provkörs i vissa projekt. Dock 
kan förslagen vara bra att ha med sig om arbetet med den nya processen kom-
mer att fortsätta. Teorin har bland annat använts för att jämföra med företagets 
arbetssätt och definitioner. 
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4.4.2 Förbättringsskeendet 

Processjämförelse 
För att finna möjligheter till förbättringar av en befintlig process kan process-
jämförelse (benchmarking) vara ett sätt att gå vidare. Det handlar om att jämfö-
ra en process med en liknande, inom antingen det egna företaget, samarbets-
partner eller konkurrent.51

 
Det finns flera typer av processjämförelse. I detta arbete kommer s.k. funktio-
nell processjämförelse att användas och organisationer kommer vara byggföre-
tag. Orsak till att byggföretag kommer användas är att de arbetar på någorlunda 
liknande sätt. Det sätt företaget arbetar efter med nya projekt, olika kunder, va-
rierande grupper och att produktionen inte är samlad innanför fyra väggar gör 
det svårt att implementera ett system för avvikelser. 
 
Tabell 4.0.1 Olika typer av processjämförelser beroende på var jämförelseprocessen återfinns. (Bergman 
& Klefsjö, 2001, efter Hollings, 1992) 

 

Intern  
processjämförelse 

Processjämförelse med samma process på annan plats, 
annan avdelning eller annat bolag inom egna koncernen.

Processjämförelse  
med konkurrent 

Processjämförelse med samma process hos en konkur-
rent. 

Funktionell  
processjämförelse 

Processjämförelse med en erkänt bra organisation i ett 
liknande område eller som utför liknande aktiviteter. 

Allmän  
processjämförelse 

Processjämförelse med den erkänt bästa organisationen 
oberoende av verksamhetsområde. 

 

4.5 Felkällor52 
En undersökning kan innehålla ett antal fel som påverkar det slutgiltiga resulta-
tet. Fel som kan uppstå bör diskuteras och klassificeras för att visa på att man är 
medveten om dessa. Genom att vara medveten att fel kan uppstå kan man även 
reducera dessa. Nedan visas en del fel som kan uppstå och hur jag har försökt 
undvika dessa. 
 

                                           
51 Bergman, B. Klefsjö, B (2001), sid. 436. 
52 Eriksson, T-L & Wiedersheim-Paul, F. (1997) 
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4.5.1 Fel syfte 
Om syftet är fel definierat kan arbetet misslyckas. Orsaken är ofta att man inte 
vet vad man vill få fram av arbetet. Det kan även vara så att uppdragsgivarna 
varit otydliga med definitionen av arbetet.  
 
Syftet är definierat utifrån de samtal som förts med handledare och kontaktper-
son inom företaget. Syftet har även kontrollerats av ovanstående innan arbetet 
kommit allt för långt. På detta sätt hoppas jag att syftet skall tillfredsställa upp-
dragsgivaren. Vidare har startrapport lämnats till handledarna vid universiteten 
i Uppsala respektive Luleå och blivit godkänd. 
 

4.5.2 Fel mål och innehåll 
Målet kan bli fel om problemet ej är tillräckligt tydligt eller väl definierat. Fel 
avgränsningar kan göras vilket kan leda till att resultatet inte har något med 
själva arbetet att göra. Genom att följa syftet och de avgränsningar som satts 
hoppas jag undvika ovanstående fel. 
 
Fel kan ha uppkommit då delproblemen kommer att bestämmas efter att nulä-
gesanalysen är utförd. Exempel på fel kan vara att de tänkta avgränsningarna 
får revideras eller målet omdefinieras. 
 

4.5.3 Mätfel 
Dessa fel kan uppstå då de tillfrågade personerna inte svarar rätt eller inte vill 
ge ett riktigt svar. Vidare kan den kontakt intervjuaren har med den intervjuade 
ge effekt på resultatet. 
 
Som nämnts tidigare har intervjuerna börjat med att klargöra syfte och att inga 
namn kommer att redovisas. Förhoppningsvis har detta bidragit till att de inter-
vjuade har svarat så väl som möjligt samt att inga fakta undanhållits. Intervju-
erna har i de allra flesta fall skett på den intervjuades arbetsplats för att denne 
skall känna sig trygg. De intervjuade på NCC och JM har givits tillfälle att ge 
respons på det skrivna materialet och ändra eventuella fel. 
 

4.5.4 Bearbetningsfel 
Då fel slutsatser dras från resultat kan bearbetningsfel uppstå. Orsak kan vara 
att fel personer tillfrågats eller att fel frågor ställts. Då en bedömning av ett re-
sultat görs kan detta fel uppstå 
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Detta fel finns med största säkerhet någonstans i mitt arbete. Genom att inter-
vjua personer med liknande arbetsuppgifter hoppas jag att vissa av felen har 
upptäckts i tid och således inte finns med i arbetet. 
 
Vidare kan nämnas att då arbetet startade hade jag ringa kunskap om företaget i 
sin helhet och om avvikelsehanteringssystemet i synnerhet. Detta tror jag bi-
dragit till att jag kunnat hålla en så objektiv syn som möjligt 
 
 

4.5.5 Alternativa metoder 
Då arbetet ej har något syfte i att sammanställa numerisk information som t.ex. 
antal avvikelser eller antal avvikelser som ej rapporteras in utan mer på ett bre-
dare plan endast konstatera att så är fallet kommer kvantitativa metoder ej an-
vändas. Vidare är syftet ej heller att sätta en summa på kvalitetsbristkostnader-
na utan mer att visa på områden där det finns stora kostnader. En möjlighet 
skulle kunna vara att i ett senare skede räkna på dessa, dock ej i detta arbete. 
 
En alternativ metod skulle kunna vara att utföra något sorts experiment. För-
slagsvis skulle en avvikelse kunna placeras ut någonstans i processen. Det skul-
le kunna vara en felaktig ritning eller stålbalkar med sprickor. Experimentet 
skulle sedan syfta till att beskriva hur det går till i ett verkligt fall. Detta skulle 
kräva att undersökaren följer med avvikelsen från det att den sätts in i proces-
sen tills att den tas ut. 
 
Ytterligare en alternativ metod skulle kunna vara att börja som anställd inom en 
avdelning för att se hur det fungerar då avvikelser uppstår. På detta sätt skulle 
material kunna samlas in och sammanställas kvantitativt. Resultatet skulle kun-
na visa på att inom vissa avdelningar är rapportering av avvikelser stor medan 
liten i andra. Även varför det förhåller sig på detta sätt. 
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5 Nulägesanalys 
I detta kapitel redovisas dels hur arbetet med avvikelserapporteringen fungerar 
på företaget och hur det ska fungera enligt rutiner. Intervjuer har skett inom fle-
ra delar av företaget för att få en så bred bild som möjligt av processen. En 
sammanställning av hur medarbetarna ser på olika definitioner redovisas. Vida-
re beskrivs de metoder för kontroll som används och hur återföringen av avvi-
kelserna sker. En kortare beskrivning av hur kostnaderna för avvikelserna re-
dovisas men först en beskrivning av hur man arbetar inom Pharmadule Em-
tunga.  
 

5.1 Att arbeta i projekt inom Pharmadule Emtunga 
Ett projekt styrs av en projektledare som är ansvarig för totala ekonomin samt 
att kundens krav och förväntningar uppfylls. Sedan är projektet uppdelat i en 
matris med dels delprojektledare för S (struktur), A (arkitekt), EL, R m.fl. och 
ledare för de olika stadierna i projektet. Detta betyder att delprojektledaren för 
S och byggledaren båda har intresse i den produktion som sker under S. (MC, 
se avsnitt 5.5.3) 
Tabell 5.0.1 Organisationens uppbyggnad vid ett projekt. 

 

Projektledare 
 S A EL R Disciplinledare
Design Delprojekt 

ledare 
Delprojekt 
ledare 

Delprojekt 
ledare 

Delprojekt 
ledare 

Projekterings 
ledare 

Inköp Projekt- 
inköpare 

Projekt- 
inköpare 

Projekt- in-
köpare 

Projekt- in-
köpare 

Projekt- 
inköpare  

Produktion 
Installation 

Arbets- 
ledare 

Arbets- 
ledare 

Installations-
ledare 

Installations- 
ledare 

Byggledare  

Test MC MC MC MC Testledare 

5.2 Hur sker avvikelserapporteringen? 
Till detta stycke har information samlats dels genom företagets intranät för att 
ta reda på hur det ska gå till enligt rutiner och genom intervjuer för att ta reda 
på hur det går till i verkligheten. 
 

5.2.1 Rutiner 
Den person som finner avvikelsen ska också skriva avvikelserapport. Rappor-
ten skickas vidare till disciplinledare som skickar vidare till delprojektledare 

  



 

som i sin tur ska besluta om åtgärd. I de flesta fall är det disciplinledaren som 
skriver i rapporten då denne har tillgång till exempelvis dator och är den som 
ska ha kontakt vidare i organisationen. Efter att delprojektledaren har beslutat 
om avhjälpande åtgärd eller ej går rapporten vidare till berörda parter. Berörda 
parter är disciplinledare där avvikelsen uppkom, delprojektledare till den del 
där roten till avvikelsen ligger och till QA (kvalitetsavdelningen) för registre-
ring. Även andra delprojektledare kan vara av intresse att delge rapporten. Sker 
det ingen avhjälpande åtgärd tas ett beslut om korrigerande åtgärd av QA vil-
ken följs upp av samma avdelning för att sedan arkiveras. Sker det dock en av-
hjälpande åtgärd är det ägaren av åtgärden som är ansvarig för att följa upp 
denna. Efter uppföljningen sker samma sak som tidigare angående den korrige-
rande åtgärden. Chefen för kvalitetsavdelningen rapporterar till ledningsgrup-
pen fakta om avvikelser. Främst antal avvikelser för hela företaget och per av-
delning/projekt. Vissa företag försöker med hjälp av belöningar och eller be-
straffningar se till att medarbetarna jobbar med en process som avvikelserap-
portering. Detta är inte något som praktiseras hos Pharmadule Emtunga. 
 
Processkarta över dagens avvikelsehanteringssystem finns i bilaga 1 och da-
gens avvikelserapport finns i bilaga 2. 
 

5.2.2 Verkligheten annorlunda jämfört med rutiner? 
Upptäckten 
När en avvikelse upptäcks kan två scenarion utspelas. Antingen ignorerar man 
den process som finns och ordnar till avvikelsen utan att skriva rapport mm. 
Andra scenariot är att man följer den process som finns. Eftersom arbetet är 
tidsbegränsat har möjlighet till fallstudie ute i verkligheten inte hunnits med. 
Därför är det svårt att säga i vilken grad första scenariot sker, från intervjuerna 
har det framkommit att det sker och att åtgärd måste tas. Främst på grund av att 
processen annars inte fyller sin funktion. Med detta menas att en avvikelse kan 
åtgärdas men då rapport inte skrivs sker heller inte uppföljning eller en långsik-
tig åtgärd. 
 
Rapportskrivning 
Den person som upptäcker avvikelsen rapporterar till arbetsleda-
re/installationsledare så att denne kan skriva rapport. Rapporten skickas vidare 
till byggledare för att registreras i loggboken och skickas sedan vidare till del-
projektledare. Delprojektledaren skickar rapporten till QA och berörda parter. 
Berörda parter kan vara delprojektledare, arbetsledare m.fl. inom de olika di-
sciplinerna. 
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Avhjälpande och korrigerande åtgärder 
Den avhjälpande åtgärden utförs praktiskt av personal inom produktion, och 
påbörjas oftast innan delprojektledaren har fått avvikelserapporten. Ibland sker 
ett telefonsamtal eller liknande med delprojektledaren för att komma överens 
om ett sätt att avhjälpa avvikelsen. Arbetsledaren tar ut ett nytt arbetskort på 
vilket den avhjälpande åtgärden bokförs på. (se 5.4.1 WBS-konto) 
Den korrigerande åtgärden för att avvikelsen inte ska uppstå igen ska ske av 
ansvarig för den upptäckta avvikelsen, ofta delprojektledaren för någon av di-
sciplinerna. Delprojektledarna har inga rutiner för hur de ska attackera avvikel-
serna eller tidsplan då de ska vara korrigerade. Då allvarliga avvikelser uppstår 
kan delprojektledaren ta upp detta med projektgruppen och ibland ändras det i 
de standardritningar som innehåller avvikelser. 
 

5.2.3 Nytt sätt som provas inom Pharmadule Emtunga 
Inom Pharmadule Emtunga har det tagits fram ytterligare ett sätt att sköta rap-
porteringen av avvikelser. Tanken bakom projektet är främst att underlätta för 
Change-order, ändringsorder, produktionsändringar och kompletterande köp. 
Avvikelsehantering har även kommit in här men går under benämningen Non-
Conformance (se kap. 5.3.1). 
 
Skillnaden mellan den nya och den gamla processen är främst att det finns en 
person i projektet som är ansvarig för de avvikelser som rapporteras och att det 
är projektbundet. Det finns alltså ingen möjlighet för någon som inte befinner 
sig i ett projekt att rapportera en avvikelse. Vidare sker rapportering genom fö-
retagets intranät, vilket gör att det finns möjlighet att bifoga t.ex. bilder men 
framför allt gör det smidigare att följa upp avvikelserna. 
 
En klar fördel är att det finns en person som är ansvarig och att denna person är 
involverad i projektet vilket leder till att han känner mer för de non-
conformance som rapporteras. Även att rapporteringen sker på intranätet är en 
klar fördel. Detta gör det enklare för alla att lämna in en rapport vilket genere-
rar tidsvinster. 
 
 

5.3 Definitioner 
För att man ska kunna använda sig av de processer som finns är det viktigt att 
veta vad de olika definitionerna betyder. Inom Pharmadule-Emtunga varierar 
uppfattningen om vad definitionerna egentligen betyder mellan avdelningar, 
projekt, personer med liknande arbetsuppgifter osv. Nedan följer en beskriv-
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ning av hur anställda uppfattar definitionerna och vad företaget har definierat i 
dokumentation och rutiner. 
 
Gemensamt för definitionerna är att det även på företagets intranät sker varia-
tioner. Vanligt är att engelska blandas med svenska och att ett ord innebär en 
sak på engelska men en annan på svenska.  
 
 

5.3.1 Avvikelse/Non-conformance 

Företagets definition 
Någon exakt definition på vad företaget anser att en avvikelse är går inte att 
finna på företagets intranät eller bland dokumentation. Dock finns definition 
från ett pågående projekt och från utgången QAM. En QAM är ett dokument 
vilket beskriver en process. 
 
Avvikelse från specifikation eller ritning. Non-conformance upptäcks oftast i 
produktionen och det finns en särskild blankett för att rapportera in non-
conformance53. 
 
Tidigare definition: 
Avvikelse uppstår då något av följande hänt: 
Produkten uppfyller inte specificerade krav. 
Produkten kan inte identifieras. 
Produkten har inte kontrollerats i enlighet med vad som specificerats i kvali-
tetsplan eller annan dokumentation. 
Resultatdokumentation saknas, är behäftad med felaktigheter eller är ofull-
ständig.54

 

Anställdas definition 
Definitionen varierar stort inom företaget. Vissa anser att avvikelse uppstår 
först då en viss kostnad uppstår. Andra anser att en avvikelse är när något faller 
utanför ramen, inte stämmer med ritning eller avviker från det normala. Ibland 
beskrivs avvikelse som en Change Order eller ändringsorder (se nedan). Defi-
nitionen varierar både inom avdelningar och mellan personer som har liknande 
arbetsuppgifter såväl som mellan de olika projekten. Ett annat typiskt svar är att 
det finns två typer av avvikelse: Non-conformance och Change Order. 
                                           
53 Definition från projekt 1023. 
54 Definition från företagets intranät. 
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5.3.2 Change Order 

Företagets definition 
Är vår hantering av ändringar mot kund. Varje godkänd Change Order inne-
bär att vår kontraktssumma mot kund ändrats med motsvarande belopp. 
Change Orders kan också specificera ändringar i tidplan, eller bara en teknisk 
ändring. Oftast innehåller en Change Order alla tre ändringar.55

 
En Change Order är en handling som automatiskt blir en del av vårt kontrakt 
mot kund. Detta medför att en Change Order kan användas för att förtydliga 
vårt åtagande (både vad som skall ingå och vad som inte skall ingå), för att få 
till stånd en ändring av överenskommen tidplan eller för att få till stånd en 
ändring av överenskommen kontraktssumma.56

 

Anställdas definition 
Synen på Change Order är mer lik mellan de anställda jämfört med Non-
conformance. Liksom med fallet avvikelse kan man få svaret att det finns två 
typer av Change Order: den initierad av kund och den initierad av oss själva. 
Det kan vara så att kunden har bestämt sig för att flytta en vägg vilket i sin tur 
leder till ritningsändring och att elen måste dras på annat sätt. På samma sätt 
kan ändringar ske genom att konstruktion bestämmer sig för att flytta en vägg. 
Båda dessa ändringar leder till en Change Order, gemensamt är att man även i 
fallet med konstruktion skall försöka få kunden att betala för ändringen. 
 

5.3.3 Ändringsorder 

Företagets definition 
Är en blankett på vilken delprojektledarna kan beställa ändringar i produktio-
nen. Dessa kan t.ex. vara drivna av en kundändring, av att vi gjort en bättre 
konstruktion, eller att befintlig konstruktion var felaktig.57  
 

Anställdas definition 
Definitionen som ges av de anställda varierar. Vissa anser att en ändringsorder 
är likställd med en Change order medan andra säger att det är dokumentet som 
säger till oss vad vi ska ändra. Viss skillnad finns mellan produktions och kon-

                                           
55 Definition från projekt 1023. 
56 Definition från företagets intranät. 
57 Definition från projekt 1023. 

31 



 

struktions definition. Det är oftast inom produktion man likställer ändringsor-
der med Change order. 
 
 

5.4 Kvalitetsbristkostnader 
För att kunna motivera förslag till förbättringar hur man ska redovisa kvalitets-
bristkostnaderna kommer detta kapitel ta upp hur man går tillväga med bokfö-
ringen av de avvikelser som uppstår och vart kostnaderna hamnar.  
 

5.4.1 WBS-konto 
Inom Pharmadule Emtunga budgeteras projekten i så kallade WBS konton, 
Work Breakdown Structure, Arbetsnedbrytning. Då en avvikelse uppstår tar 
arbetsledaren ut ett nytt arbetskort på vilket den avhjälpande åtgärden utförs. 
Tiden eller materialet bokförs på ett nytt WBS-konto. 
 
En avvikelse upptäcks i ett arbete som utförs i delprojekt XX, i material eller 
rolldel YY och i undergrupp ZZZ. Exempelvis finns delprojekt struktur (XX = 
01) och rolldel svetsa (YY = 54) vilken har undergrupp (ZZZ = 400 – 470). 
 
När man nu genomför den avhjälpande åtgärden tar arbetsledaren fram ett nytt 
arbetskort med ett nytt WBS-konto på vilken tiden för arbetet skall bokföras på. 
Detta konto skulle kunna vara huvudgruppen (0154) + en ny undergrupp mel-
lan 471-498 vilket kan skapas då specialfall uppkommer.  
 
Antag att två Non-Conformance uppstår i ett visst projekt. De uppstår i delpro-
jekt struktur, i rollen svetsa och i undergrupperna 414 och 450 som är inom 
produktion/installation. När de avhjälpande åtgärderna utförs bokförs de som 
Non-Conformance  på samma WBS kod, 0154 – 480. 
Tabell 0.1 Bokföring av Non-Conformance. 

Delprojekt 
 

Material/ 
Roll 

Under- 
grupp 

N.C. upptäcks 
i: 

Kostnad för 
N.C. 

Bokförs på kon-
to 

 
 

01 

 
 

54 

400 
 
 
 
 

470 

 
0154 – 414 

 
0154 – 450 

 
20 000 

 
45 000 

 

 
 

0154 –  480 
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En utförligare beskrivning över företagets projektkalkylering finns i bilaga 3. 
 

5.4.2 Övrigt 
I vissa projekt har man börjat bokföra kostnaderna i något som internt kallas 
”loggboken”. Loggboken är ett excelark där både avvikelser och ändringsarbe-
ten fylls i. Angående kostnaderna bokförs administrativ tid, arbetstid och mate-
rialkostnad. Beroende på om avvikelsen påverkar produktion eller konstruktion 
får man olika omkostnad/h. 
 
Arbetsledarna anser att detta är bra för det ger dom ett enkelt sätt att visa på 
varför en arbetsuppgift avviker från budget. 
Kostnaden för de avvikelser som uppkommer mäts till viss del inom något som 
kallas loggboken. Loggboken är till för arbetsledare och byggledare så att de 
kan redovisa tiden både under och efter ett projekt. Angående kostnader så räk-
nar man med de faktiska kostnaderna som tid för åtgärd och material. En sym-
bolisk tid för administrativa arbetsuppgifter redovisas med 1 timma. Detta sker 
endast inom produktion, de avvikelser som uppkommer hos konstruktion redo-
visas inte. 
 
 

5.5 Kontroller 
Som tidigare nämnts är kontroller av något slag ett sätt att upptäcka avvikelser. 
Inom Pharmadule Emtunga finns det enligt de anställda få eller inga dokumen-
terade processer som går ut på att finna avvikelser. Inom produktion är det ofta 
”det tränade och vana ögat” som upptäcker en avvikelse eller kunskapen och 
erfarenheten hos de anställda. Det kan även vara så att moment inte går att utfö-
ra och efter kontroll med ritningar etc. finner man att något avviker. 
 

5.5.1 Innan produktion 
När en ritning är klar kontrolleras den av personen som har ritat och en kollega 
med liknande arbetsuppgifter och kunskaper. Även en person med uppgift att 
vara granskare kontrollerar att ritningen är okej. 
Angående leveranser till företaget kontrolleras inköpsdokument mot dokument 
som medföljer vid leverans. Står det på dokumentet från leverantören att det är 
en viss produkt och samma står på inköpsdokumentet då är det okej. Även en 
antalskontroll kan ske. I vissa fall då det anses nödvändigt kan inköparen bege 
sig till inleverans för att kontrollera att rätt produkter levererats till Pharmadule 
Emtunga AB. 
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5.5.2 Under produktion 
Under produktion inom svets, målning, blästring och inredning finns dokument 
som styr vad som ska kontrolleras. Hos t.ex. svets finns dokument som beskri-
ver vad som ska kontrolleras innan, under och efter det att svetsningen är klar. 
 

5.5.3 Mechanical Completion, MC 
Mechanical Completion har till uppgift att utföra kontroller enligt dokument 
och ritningar som fastställts vid projektets start. Detta gäller både under pro-
duktion och då anläggning monteras samman på plats. Eftersom detaljer byggs 
in och blir svåråtkomliga efter färdigställandet måste kontroller utföras konti-
nuerligt från produktionsstart. Kontroller utförs dels genom stickprov dels ge-
nom kontrollistor och kontrollprotokoll. Normalt utförs en kontroll av den per-
sonen som utfört installationen, vilket kan ifrågasättas då man ibland kan bli 
lite blind och inte se sina egna misstag. Då avvikelser upptäcks skrivs rapport 
och ansvarig för aktuell del får till uppgift att rätta till avvikelsen. Rapporten 
som skrivs är ingen avvikelse rapport utan är endast till för den person som 
skall se till att avvikelsen avhjälps. 
 
 

5.6 Återföring 
Ett sätt att få nytta av de avvikelserapporter som skrivs är att de återkopplas till 
den eller de ansvariga för uppkomsten av avvikelsen. När det gäller rapporterna 
är tanken att de ska skickas till berörda parter men det är osagt om vad som 
skall göras med rapporterna när de når den eller de discipliner som är berörda.  
När projekten är på väg att avslutas sker en process som kallas intern projekt-
avslutning. Denna innebär att man tar tillvara erfarenheter som vunnits under 
projektet. I processen finns två delar som är av intresse inom området för avvi-
kelser. 

• Upprätta slutrapport 
• Internt erfarenhetsåterföringsmöte. 

 
Delprojektledarna brukar ta upp allvarliga avvikelser med de medverkande och 
direkt berörda i projektet men det är väldigt olika vad de gör med rapporterna 
under projektavslutningen. 
Det ligger på projektledaren att följa upp de Non-conformance rapporter som 
har inkommit under projektets gång. Syftet är att identifiera och dokumentera 
lärdomar för framtida projekt. Detta görs till väldigt liten del, det vanligaste är 
att rapporterna hamnar i en pärm och förblir där. 
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5.6.1 Upprätta slutrapport 
Varje projekt ska sammanfattas i en slutrapport. Slutrapporten ska sammanfatta 
de mätbara slutresultaten avseende kostnader, tid och kvalitet. Rapporten ska 
distribueras till projektchef, teknisk chef, marknadschef, säljansvarig samt till 
affärsområdeschefen. De viktiga delarna ska respektive chef sprida till övriga 
intressenter i företaget. De Non-conformance som uppkommit under projektets 
gång tas inte upp här. 
 

5.6.2 Internt erfarenhetsåterföringsmöte 
För att sprida erfarenheter från ett projekt till nya projekt och för att åtgärder 
ska kunna vidtas håller man ett erfarenhetsåterföringsmöte. Detta ska enligt ru-
tin indelas i ett generellt och ett tekniskt möte. Projektchefen är ansvarig för 
processen. Under mötet går man igenom det som var bra och det som var dåligt 
i projektet. Hur man förbereder sig inför detta möte varierar. Vissa skriver ner 
några bra respektive dåliga saker som inträffat under projektet på ett A4 ark 
och tar inte upp de avvikelser som uppstått medan andra tar med dom. 
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6 Funktionell processjämförelse 
Detta kapitel syftar till att se andra företags processer för avvikelsehantering 
och från dessa få erfarenheter. Förhoppningen är att något i de jämförda företa-
gens processer skall vara bra och nytt samt att det ska kunna användas i de för-
slag till förbättringar vilket detta arbete ämnar ta fram. 
 
 

6.1 JM 
JM är ett av Sveriges största byggföretag, med produktutveckling av bostäder 
som främsta inriktning. Företaget har cirka 2400 anställda.58

 
Inom JM arbetar man på flera sätt för att finna fel och brister i projekten samt 
lära för framtiden. Några sätt att identifiera brister och fel samt hantera dem i 
projekten är i korthet följande:59

 
1. Besiktning. Vid slutet av ett projekt genomförs besiktning (slutbesikt-

ning). Denna genomförs av en objektiv besiktningsman som noterar alla 
brister som finns i produkten (hus, lägenhet etc.). Alla besiktningsan-
märkningar skall enligt JM: s interna krav vara åtgärdade innan kunden 
flyttar in. 

2. Kundservice. Då hyresgäst flyttat in i bostaden kan han ringa in en fel-
anmälan. Här har JM satt upp vissa krav som att ringa tillbaka och att ut-
föra åtgärd inom viss tid. Statistik samlas in för feedback och korrige-
rande åtgärder så att problemen undviks i kommande projekt. 

3. Interna revisioner. Under projekten sker interna revisioner där man tittar 
på om JM: s interna krav efterlevs. JM:s interna krav redovisas i ett 
”Verksamhetssystem”, vilket är JM:s ledningssystem. Det är processori-
enterat och för respektive process finns affärskritiska krav som varje pro-
jekt sedan ska leva upp till. Det är både krav på själva produkten (projek-
teringskrav, toleranser etc.) och på processen att ta fram produkten (tids-
planering, kalkylering, möten etc.). Bristerna som upptäcks vid revisio-
nerna noteras i en revisionsrapport och projekten måste vidta åtgärder för 
att avhjälpa dem. Dessutom rapporteras resultaten från revisionerna till 
ledning och styrelse för att JM ska ha möjlighet att dra lärdom av resulta-
ten och bli bättre i kommande projekt. 

4.  Kontrollplan. JM har krav från myndigheter på att ta fram och genomfö-
ra kontroller i projekten. Utöver dessa initierar även JM kontroller. De 

                                           
58 http://www.jm.se/omJM/om-jm/ 2004-05-27 
59 Telefonintervju. Åslund, Mikael. JM Stockholm 
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brister som upptäcks noteras och åtgärdas. Kontrollerna genomförs under 
hela projektets gång, såväl i projekteringsprocessen som i produktions-
processen. 

5. Mottagningskontroll. Mottagna varor kontrolleras att de inte är defekta 
och även att det är rätt vara. Reklamationer genomförs vid brister. 

6. Projektgenomgångar. Vid projektgenomgångar mellan projektledare och 
regionchef vid fastslagna tidpunkter i projekten diskuteras erfarenheter i 
projekten. 

 
 
Rutiner för avvikelsehantering 
I projekten finns också, utöver ovanstående, rutiner för avvikelsehantering. En 
avvikelse definieras på JM enligt följande: 
När en aktivitet eller ett resultat inte motsvarar krav, till exempel där ett fel har 
begåtts, innebär det att en avvikelse har skett. Avvikelser kan orsakas av oss 
själva, våra leverantörer, underentreprenörer eller beställare. 
 
Rapportering med hjälp av avvikelsehanteringsprocessen sker när det är tal om 
väsentliga avvikelser: 

• Vid tidsförsening eller kostnadsöverskridande, till exempel: 
o Om sluttid påverkas. 
o Om kalkyl inte kan uppfyllas. 

• Avseende utformning gentemot kundens upplevda avtal, till exempel: 
o Fel i projektering gentemot konsultprogram. 
o Fel i utförande gentemot bygghandling. 
o Fel gentemot säljmaterial. 

• Vid en ej normal byggprocess, till exempel: 
o Sena ritningar och leveranser till arbetsplatsen. 
o Ej utförd egenkontroll. 
o Brist på resurser. 
o Fel gentemot miljökrav. 

 
Arbetsgången är enligt följande: 

• Blankett fylls i med typ av avvikelse och en beskrivning samt en analys 
av orsak till avvikelse. 

• Förslag på avhjälpande åtgärd tas fram. 
• Kontroll om avhjälpande åtgärd haft avsedd effekt. 
• Förslag på korrigerande åtgärd tas fram, ändringar i rutiner eller stöddo-

kument. 
• Kontroll om korrigerande åtgärd haft avsedd effekt. 
• Avvikelserapport lämnas till närmaste chef. 
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• Kopia till Kvalitets- och Miljösamordnare samt övriga berörda. 
• Samtliga avvikelserapporter skall sammanställas och genomgång skall 

ske vid slutmöte för projekt. 
• Kvalitets- och Miljösamordnare går igenom avvikelserapporterna för att 

identifiera systematiska avvikelser. Berörd processägare tar del av dessa. 
• Processägaren söker efter förbättringsmöjligheter och föreslår dessa för 

ledningen. 
• Ledningen beslutar om förebyggande och korrigerande åtgärder. 

 
 
Jämförelse mellan JM och Pharmadule Emtunga 
Sättet JM arbetar med avvikelser har många likheter med dagens system på 
Pharmadule Emtunga. Personer med liknande befattningar är involverade och i 
ungefär samma steg i processen. En skillnad är att personen som finner och 
skriver avvikelserapporten också har ansvar för att åtgärda och korrigera. Inom 
Pharmadule Emtunga är det delprojektledaren för varje disciplin som har an-
svaret att hitta korrigerande åtgärd. Rapporterna skickas till Kvalitets & Miljö-
samordnaren för statistik, vilket kan jämföras med Pharmadule Emtungas 
QA/HSE avdelning. Viss likhet finns även med tanke på de fem områden där 
JM kan hitta avvikelser fast inte skriver avvikelserapport. Pharmadule Emtung-
as Mechanical Completion process är av liknande typ, kontroll sker mot lista 
med givna punkter och krav samtidigt som Non Conformance rapport inte 
skrivs för de fel som uppstår. 
 
 

6.2 NCC 
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Företa-
get har 24 000 anställda och största marknaden är Sverige. 
NCC är verksamt inom hela kedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, 
boende och kommunikation.60

 
Inom NCC har man tidigare arbetat med ett system för avvikelser inte helt olikt 
det som används inom Pharmadule Emtunga och JM. Erfarenheter från detta 
var negativa, processen fungerade inte som det var tänkt och främsta orsaken 
ansågs och anses vara att produktionen inte finns samlad inom fyra väggar. 
Även att inget projekt är det andra likt tas upp som argument.61

 

                                           
60 http://www.ncc.info/templates/ncc_3_2.asp?id=1950 2004-05-28 
61 Intervju. Hjaldelid, Lars. NCC, Göteborg. 
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Idag arbetar man istället med Ständiga förbättringar. Syftet är ”att ständigt 
sträva efter att bli bättre både internt och externt emot intressenter samt ur mil-
jöhänsyn”. Arbetet är en integrerad del av verksamheten. 
 
De indata som används är värderingar, policies, affärsetiska riktlinjer, riskhan-
tering m.m. Arbetet med ständiga förbättringar är inarbetat i verksamhetssy-
stemet och innebär att följande aktiviteter är involverade: projekt, verksamhets-
system, ledningsgruppmöten, verksamhetsrevisioner, strategi, utvecklingsgrup-
per mm. I stora drag handlar det om att dela med sig av erfarenheter, då stora 
avvikelser som allvarliga skador etc. inträffar sker information skriftligt. För 
detaljerad figur se bilaga 4. 
 
 
Jämförelse mellan NCC och Pharmadule Emtunga 
Likheterna i företagens system är få. Man kan dock se två likheter: dels de in-
terna slutmötena dels ledningsgruppens möten. NCC verkar förlita sig mer på 
att informationen skall spridas internt av sig själv. De tillfällen då det uppstår 
en allvarlig avvikelse eller skada sker rapportering med hjälp av dokumenta-
tion. Efter att ha varit runt på Pharmadule Emtunga och tidigare erfarenheter 
från jobb anser jag att detta arbete inte har något att vinna på genom att lära av 
NCC. Att få en snurra såsom NCCs att fungera kanske skulle fungera på ett 
mindre företag där alla arbetar i ett och samma projekt för att gemensamt gå 
över till nästa projekt osv. Personligen tvivlar jag starkt på att NCC får fram så 
mycket information som de skulle kunna få fram med hjälp av ett väl dokumen-
terande system för avvikelser.  
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7 Analys 
I detta kapitel görs en sortering av de brister jag identifierat ur nulägesanalysen, 
detta för att få en bättre överblick och finna förbättringsalternativ. De brister 
som identifierats kan delas in i 3 kategorier. 
 

• Inrapportering 
• Processens utformning 
• Uppföljning av rapporter 

 

7.1 Inrapportering 
Ett system för att ta hand om avvikelser bygger till stor del på att inrapporte-
ringen fungerar som planerat. Då avvikelser inte rapporteras uppkommer fel 
längre fram i processen. Det gör t.ex. att bilden av var de upptäcks och vad felet 
beror på snedvrids. Vilket i sin tur leder till att resurser satsas inom fel område 
och inte där största skadan sker. Inom Pharmadule Emtunga är detta särskilt 
tydligt då en klar majoritet av upptäckterna och rapporteringarna ligger inom 
produktion, detta trots att flertalet av orsakerna ligger hos konstruktion. 
 
Det finns flera olika anledningar till att det inte rapporteras och nedan följer de 
jag identifierat ur nulägesanalysen. 
 

7.1.1 Fixarmentalitet 
En viktig orsak till att inte alla avvikelser rapporteras är att personalen har god 
kunskap om sina arbetsuppgifter och en vilja och strävan att ordna till de pro-
blem som uppstår för att kunna gå vidare. Genom att strunta i rapportering går 
allt snabbare och en eventuell rapport genererar ändå samma resultat som om 
problemet åtgärdas direkt, detta är vanliga tankar som personalen har. 
 
Fixar mentaliteten finns inte endast inom produktion utan även inom konstruk-
tion där inte bara små utan de flesta brister rättas till utan att avvikelserrapport 
skrivs. (Se nedan). 
 

7.1.2 Tillhör arbetsuppgifterna 
Ett vanligt fenomen inom både produktion och konstruktion är att de brister och 
fel som uppstår rättas till inom ramen för den anställdes arbetsuppgifter. Detta 
blir särskilt tydligt inom konstruktion då ritningar inte stämmer och måste gö-
ras om vilket då sker utan att rapport skrivs. I vissa fall kan tiden för att utföra 
en helt färdig ritning i själva verket innehålla ursprungsritningen plus ett antal 
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reviderade exemplar. Detta gäller även då ritning går från produktion till kon-
struktion för omarbetning. Avvikelsen gäller i dessa fall endast själva arbetet 
med att avhjälpa åtgärden i produktion och ingen kostnad tas upp för konstruk-
tionsavdelningens arbete. 
 
Inom produktion finns exempel som visar att då avvikelser kan avhjälpas ge-
nom t.ex. övertidsarbete och inte genererar ett stillestånd eller problem för näs-
ta steg i processen sker ingen rapportering i form av avvikelserapport. 
 

7.1.3 Brist på utbildning 
Ytterligare en orsak till att inte alla avvikelser rapporteras kan vara brist på ut-
bildning. Pharmadule Emtunga har haft och har i skrivandets stund flera kon-
sulter som arbetar inom företaget. Vidare sker mycket av installationen av un-
derentreprenörer. En skillnad finns mellan konsulter som jobbar inom konstruk-
tion och underentreprenörer som arbetar inom produktion. 
 
Underentreprenörerna är mån om att redovisa det merarbetet de måste utföra 
p.g.a. avvikelser. Detta eftersom de då får en betalning utanför skrivet avtal. 
Det ligger på installationsledarens ansvar att rapportera de avvikelser underent-
reprenörerna upptäcker. 
 
Angående konsulter inom konstruktion antas att dessa har sämre kunskap jäm-
fört med anställda om hur avvikelsehanteringsprocessen går till och vad man 
ska göra då en sådan uppstår. Vidare är konsulternas strävan att rätta till avvi-
kelser inte lika stor som en anställd eftersom de inte känner samma tillhörighet 
med företaget. 
 

7.1.4 Kontroller 
Få kontroller finns för att upptäcka avvikelser. Hade det funnits fler systematis-
ka kontroller hade inrapporteringen av avvikelser ökat. De kontroller som sker 
av Mechanical Completion leder i väldigt få fall till avvikelserapportering. I de 
fall då Mechanical Completion upptäcker en avvikelse på plats för samman-
sättning skrivs aldrig avvikelserapporter. 
Det finns inte heller något som säger att M.C. ska rapportera avvikelser då de 
upptäcker dessa. 
 

7.1.5 Definition 
Medarbetarnas definitioner på uttryck som avvikelse, non-conformance, 
change-order och ändringsorder varierar enligt nulägesanalysen. Detta leder till 
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att inrapportering inte sker i den mån som borde ske. Ibland tolkas en avvikelse 
som en ändring av kund eller intern ändring och då skrivs inte avvikelserapport. 
Som nämnts tidigare leder detta till att statistikunderlaget blir felaktigt och vi-
dare att resurser läggs på fel problem. 
 
 

7.2 Processens utformning 
Genom det sätt systemet är utformat uppkommer problem. Problem som kan 
leda till missförstånd eller att vissa delar inte utnyttjas maximalt. Genom att 
belysa dessa hoppas jag kunna hitta ytterliga områden att förbättra. 
 

7.2.1 Rapportens utformning 
Under intervjuerna har det framkommit klagomål på utformningen av rappor-
ten. Vissa anser att inte alla möjligheter finns med för att fylla i rapporten or-
dentligt, vissa discipliner saknas etc.  
 
Vidare sker inrapporteringen utan att alla delar i rapporten fylls i. Exempel på 
detta är raden för korrigerande åtgärd för att förhindra upprepning. Korrigeran-
de och avhjälpande åtgärd är det som borde anses som viktigast vid arbetet med 
avvikelser. Att då ignorera den korrigerande genom att inte fylla i vare sig tips 
till korrigerande eller vad som gjorts för att förhindra upprepning är en klar 
brist. 
 
Ytterligare en brist är då frågan ställs angående om granskning skall ske med 
hänsyn till erfarenhetsåterföring. Som nämnts tidigare är något av det vikigaste 
att förhindra att en avvikelse uppstår igen. Utan erfarenhetsåterföringen går 
mycket information förlorad. Varför uppstod avvikelsen? Hur uppstod den? 
Bakomliggande orsaker? Erfarenheterna kan göras många och borde registreras 
och granskas i varje enskilt fall.  
 

7.2.2 Tid till åtgärd 
Genom att ha en effektiv process som tar hand om avvikelserna minskar man 
riskerna att liknande avvikelser uppstår igen inom organisationen innan man 
hunnit göra något åt orsaken. Under nulägesanalysen har det framkommit att 
tiden till framför allt den korrigerande åtgärden är lång. 
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7.2.3 WBS kodning av Non-Conformance 
Som tidigare beskrivit sker kodningen av Non-Conformance på nedanstående 
sätt. 
 
Tabell 7.1 Bokföring av Non-conformance. 

Delprojekt 
 

Material/ 
Roll 

Under- 
grupp 

N.C. upptäcks 
i: 

Kostnad för 
N.C. 

Bokförs på 
konto  

 
 

01 

 
 

54 

400 
 
 
 
 

470 

 
0154 – 414 

 
0154 – 450 

 
20 000 

 
45 000 

 

 
 

0154 –  480 
 

 
Detta ger upphov till att de Non-Conformance som uppstår i en och samma ma-
terial/rollgrupp bokförs på samma konto oavsett undergrupp. 
Tabell 7.2 Specificerad bokföring för ett delprojekt. 

Bokföring av N.C. 
Alla roller/material 
grupper för delpro-
jekt 01. 

Inträffade N.C. 
delprojekt och 
material/roll 

Kostnad 

0101 
 
 
 

0189 

0133 
 

0145 
 

0154 

Y kr 
 

X kr 
 

65 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det finns alltså ingen möjlighet att gå bakvägen och se att kostnaden 20 000 
ska hänföras till 0154 – 414 utan det är rollen svetsa (0154) som får hela kost-
naden (65 000) på sig. Vidare är det inte detta som är intressant utan det intres-
santa är dels att få reda på vilket delprojekt och i vilken material/rolldel uppho-
vet till en Non-Conformance ligger och att kostnaden bokförs där. 
 
En Non-Conformance borde bokföras inom det delprojektet och 
roll/materialgrupp som orsakade den. Frågan är hur långt ner man vill kunna 
följa kostnaden. Vetskapen om att den uppkom i konstruktion istället för i pro-
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duktion kanske är tillräcklig. Speciellt om det finns möjlighet till klassificering 
t.ex. ritningsfel. 
Ytterligare en aspekt som bokföringen för med sig är att budgeteringen blir fel-
aktig. (Se nedan.) 

Budgetering 
Som i alla andra branscher gäller det att ha koll på sina kostnader så att man 
kan lämna ett bättre bud jämfört med konkurrenterna. Därför är det viktigt att 
budgeteringen stämmer. Budgeten för ett projekt/delprojekt/disciplin beror på 
tidigare erfarenheter. Om kostnaden för en N.C. läggs på fel delprojekt bara för 
att den uppkom där kommer detta delprojekt öka sin budget till nästa gång. 
 
Tabell 7.2 Exempel på förändring av budget under projektets gång. Alla siffror i Skr. 

As sold 
budget 

Revised 
budget 

Actual cost Committed 
cost 

Present 
forecast 

Previous 
forecast 
 

 
1500 

 
1600 

 
1900 

 
1900 

 
2000 

 
2000 

 
 

• As sold budget är det som budgeterades från första början. Till grund för 
detta ligger tidigare projekt. 

• Revised budget är en ökning av budgeten under projektet efter ändrings-
order, change orders m.m. 

• Actual cost är så mycket som projektet kostar nu. I denna summa finns 
kostnader för Non-Conformance med. 

• Committed cost är en intäkt vilken är bindande för kunden.  En summa 
som förväntas komma in även om ett projekt återkallas. 

• Present och previous forecast är de siffror man tror att projektet kommer 
att komma upp i. 

 
Vi antar nu att detta är budgeten för ett delprojekt, säg struktur. De Non-
Conformance som har uppkommit i delprojektet har också bokförts där. Detta 
gör att nästa gång struktur ska göra budget för ett projekt kommer de att sätta 
1900 Skr som As sold budget. Alltså öka den totala prislappen på projektet. 
Viktigt att tänka på är att de Non-Conformance som hörde hemma på annat 
delprojekt har åtgärdats där, i form av ändrade ritningar m.m. kommer även 
detta delprojekt att höja sin As sold budget vilket skulle ge dubbel bokföring av 
kostnaden. I en perfekt värld uppkommer inte denna avvikelse i nästa projekt 
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och Actual cost kan därför bli lägre än As sold budget förutsatt att inga Change 
Orders etc. uppstår. Vidare kan fel kostnad för avvikelsen bokföras då kostnad 
för produktion endast tas upp trots att även konstruktion varit inblandade. 
 
 

7.3 Uppföljning av rapporter 
Avvikelser uppstår åter eftersom uppföljningen av rapporterna är bristande. 
Detta ger även ett minskat förtroende för systemet vilket i sin tur leder till att 
fler avvikelser inte rapporteras. Det beror dels på att rutiner inte följs och att 
oklarheter finns, t.ex. om vem som är ansvarig. Nedan redovisas några av bris-
terna inom området. 
 

7.3.1 Ingen åtgärd 
De problem som uppkommer leder enligt intervjuer oftast till att en avhjälpan-
de åtgärd utförs. Dock sker i få fall en korrigerande åtgärd för att förhindra 
upprepning av avvikelse. Rapport fylls i och den avhjälpande åtgärden utförs 
men sen orkar, kan eller vill man inte gå vidare med en korrigerande lösning. 
Orsak kan även vara att man inte vet på vem ansvaret vilar för att genomföra 
den korrigerande åtgärden. 
 

7.3.2 Lära av avvikelser 
De kanaler som redovisats i nulägesanalysen för att ta hand om och lära av av-
vikelserna är det interna erfarenhetsåterföringsmötet och upprättandet av slut-
rapport. Att i dessa inte ha klara krav på att ta upp de avvikelser som uppstått 
under projektets gång gör att man inte lär sig av tidigare fel. Att rapportera in 
avvikelser kan ses som meningslöst då inte allt görs för att förhindra återupp-
komst. 
 

45 



 

8 Slutsatser 
I detta kapitel diskuteras vad som framkommit under arbetets gång och vilka 
slutsatser man kan dra. Vidare ges en rekommendation hur företaget bör gå vi-
dare i arbetet med avvikelsehanteringssystemet. 
 
 

8.1 Slutsatser 
Ur analysen kan utläsas att det finns ett stort antal områden att ta itu med för att 
förbättra dagens system för avvikelser. Vidare kan nämnas att vissa delar sak-
nas för att ge en helt korrekt bild. Något som måste ses som det viktigaste är i 
vilken mån rapporteringen av avvikelser sker. Att anta att det sker till en viss 
nivå skulle vara fel vilket även skulle kunna leda till att fel beslut tas. Vikten av 
att basera sina beslut på fakta har nämnts tidigare men kan påpekas ytterligare. 
 
När man börjar ta itu med de områden som identifierats som bristfälliga i nulä-
gesrapporten och analysen kommer fler områden än de aktuella att förändras. 
Ett exempel kan vara att genom utbildning och närmare samarbete med under-
entreprenörer kommer inte enbart förståelsen för avvikelser ökas utan även de-
ras totala kunskap om företaget. Detta kan som exempel ge att anställd hos un-
derentreprenör kommer med förbättringsförslag om hur Pharmadule Emtunga 
skall ändra i inredning för att spara material. Villkoren och förutsättningarna 
för medarbetarnas delaktighet måste hela tiden ses över och förbättras. 
 
Effekten av att arbeta med förbättringar av dagens avvikelsehanteringssystem 
är svårt att sia om. Klart är att det finns många områden att arbeta med, vidare 
att många av dessa kräver små resurser. Exakt hur många fler rapporter som 
skulle komma in bara för att en klar definition finns på intranätet eller liknande 
kan inte sägas. Det ger dock en mer organiserad bild av företaget jämfört med 
att personal använder engelska uttryck varierat med svenska och definierar oli-
ka. En klar definition gör även att utbildning av ny personal, konsulter och un-
derentreprenörer kommer gå smidigare. Så även om vissa förändringar inte di-
rekt leder till att själva avvikelsehanteringssystemet förbättras kan förändringar 
åt det positiva hållet ske inom andra områden. När man talar om ständiga för-
bättringar talar man även om de allra minsta som ger liten effekt. Att inte arbeta 
med ständiga förbättringar ger till slut en gammalmodig process vilket kan vara 
långsamt och ge liten effekt. Att dock ständigt söka förbättringar även till en 
väl fungerande process gör att man hela tiden ligger i främsta ledet. 
 
När man börjar arbeta med förändringar av detta slag är det viktigt att veta att 
andra problem kan uppstå. Dels som en direkt effekt av förändringen men även 
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att underliggande odefinierade problem kan dyka upp. De senare är inte så 
mycket att göra åt utan det kan bara konstateras att de finns. Självklart skall 
handlingsplaner tas fram om de anses som betydande. De förra kan man dock 
planera för och ha klara handlingsplaner för om de skulle inträffa. Här är de sju 
ledningsverktygen ett gott hjälpmedel. 
 
 

8.2 Rekommendation  
Hur ska Pharmadule Emtunga arbeta för att förbättra dagens avvikelsehanter-
ingssystem? 
 
Genom att ta tillvara på de fakta som presenterats i detta arbete samt arbeta vi-
dare med de viktigaste bristerna kan systemet för avvikelsehanteringen troligt-
vis förbättras. Detta kan ge ökade vinster för företaget och även för anställda i 
form av en enklare och smidigare arbetsgång. 
 
I dagsläget finns flera brister som uppmärksammats. Detta kapitel ger en re-
kommendation till hur man kan arbeta för att förbättra processen. 
 
 
• Se över de definitioner som används inom företaget. 

o Namnge de definitioner som skall användas. 
o Skapa förklarande text till dessa definitioner. 
o Sprid informationen inom företaget. 
 Exempel på definition av Non Conformance finns i bilaga 6 

 
 
• Ändra i processen avvikelsehantering 

o Titta över de vägar en avvikelserapport färdas genom organisationen från 
början till slutet. 

o Skapa ny processväg genom att ta bort onödiga moment och lägga till 
nya. 

o Se till att varje steg i processen får en personligare prägel. 
 Exempel på nytt processchema finns i bilaga 7 och förklaring till detta i 
bilaga 8. Exempel på ny SOP62 finns som bilaga 9. Processkartan är en 
förändring av Niklas Hallins påbörjade processkarta. Anställda har fått 
säga sitt om kartan och förändringar har genomförts då förslag varit 
goda. 

                                           
62 En SOP är ett dokument som beskriver en process. 
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• Skapa ett smidigare forum för inrapportering av avvikelser 
o Skapa möjlighet för alla anställda att enkelt rapportera avvikelser via 

portal på intranätet. 
o Rapport skall genereras automatiskt via portalen. 
o Utskick skall ske via e-post till berörda personer, avdelningar, projekt 

osv. 
o Ställ krav att rapporterna lämnas in fullständiga 
 Exempel på portal finns i bilaga 10 och exempel på ny rapport finns som 
bilaga 11. Portalen är endast till för att visa på hur det skulle kunna se ut 
på intranätet och är till stor del framtagen utifrån företagets mall för 
ständiga förbättringar. En fråga företaget kan ställa sig är hur dessa två 
områden kan samverka. Då företaget har problem med rapporter som ej 
fylls i korrekt skall rapporten, bilaga 11 visa på att det går att minimera 
antalet punkter för användaren att fylla i. 

 
 
• Följ upp inrapporterade avvikelser bättre och snabba på processen. 

o Använd befintliga kanaler såsom slutrapport och erfarenhetsåterförings-
möte. 

o Se till att ytterst ansvarig finns, antingen i projektet eller i linjen. 
o Ställ större krav på disciplinledare, delprojektledare m.fl. 
o Skapa återföring mellan pågående projekt, projekt och avdelning. 

 
• Se över kodningen för de kostnader en avvikelse ger upphov till. 
 
 

8.2.1 Generaliserbarhet 
Skulle andra företag kunna ta del av de rekommendationer som ges till Phar-
madule Emtunga? Är förslagen gångbara på andra företag? Isåfall vilka? 
 
Jag anser att flera av rekommendationerna kan vara användbara av andra före-
tag. Vilket företag har t.ex. nytta av att flertalet begrepp om en och samma sak 
finns i organisationen? Vidare finns det ringa mening med att begreppen defi-
nieras olika av olika personer, vilket endast kommer leda till missförstånd. Det-
ta är något jag anser att alla företag har att vinna på. 
 
Angående de vägar avvikelserapporten färdas inom organisationen och att se 
över kodningen är detta förslag utformade för Pharmadule Emtungas specifika 
organisationsuppbyggnad och hur de redovisar kostnader. Därför anser jag att 
generaliserbarheten är lägre inom dessa områden än tidigare beskrivet. Dock 
kan andra företag vinna på att göra processvägarna klarare och att de innefattar 
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rätt personer. Att slaviskt följa detta arbetes rekommendation på hur en avvi-
kelseprocess bör se ut skulle stjälpa mer än hjälpa då det är viktigt att skapa en 
process genuin för varje företag. 
 
Jag tror att flera företag skulle ha nytta av att se över sin verksamhet och se 
inom vilka forum avvikelser skulle kunna diskuteras. Uppfattningen är att det 
ofta talas om avvikelser men att ta tillvara på informationen är svårt. Att an-
vända sig av befintliga forum som t.ex. slutrapporten i detta fall skulle gynna 
många företag. Dock är det viktigt att andra företag ser till sin organisation fin-
ner områden inom denna där möjligheter skulle kunna finnas. 
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Bilaga 1 
Avvikelseprocessen i nuläget. Från 5.1 

Alla

Åtgärdare av avvikelse

QA

Delprojektledare

 

Skriv
Avvikelserapport

 

Skicka till
Disciplinledare

 

Besluta om åtgärd

 

Skicka avvikelse till
berörda parter

 

Till QA för
registrering

 

Uppföljning av
åtgärd

 

Beslut om
korrigerande
åtgärd  

Uppföljning av
korrigerande
åtgärd

Avhjälpande
åtgärd?

Funnen
avvikelse

Arkiverad
avvikelse

Korrigerande
åtgärd?

Nej

Ja Ja

Nej

 

  



Bilaga 2 
Avvikelserapport 

  

AVVIKELSERAPPORT/NONCONFORMANCE   

 
Kund/Client:  Rapportnr/Report no: 

            
Objekt/Object: Upprättad av/Issued By: 

            
Projektnr/Project: Datum/Date: 

            
Benämning/Item: Identifikations nr/Id No: 

            
Beställningsnr/P.O No: Ritningsnr/Drwg No: 

            
Leverantör/Supplier: Disciplin/Disc: 

            
 

Avvikelse / Nonconformance and cause: 
      
 
Orsak (Markera med kryss samt beskriv med ord): 
C (Ark) Design  Inköp  Fabrication  UE  Leverantör  Kund  
N (Struktur) Design  Inköp  Fabrication  UE  Leverantör  Kund  
M (Ytbehandling) Design  Inköp  Fabrication  UE  Leverantör  Kund  
H (HVAC) Design  Inköp  Fabrication  UE  Leverantör  Kund  
L (Piping) Design  Inköp  Fabrication  UE  Leverantör  Kund  
E/IT Design  Inköp  Fabrication  UE  Leverantör  Kund  
Annan orsak:       

Föreslagen åtgärd / Proposed Disposition: 
      
Kontakt tagen med disciplinledare? Ja  Nej  Disc.ledare:       
Har åtgärdandet påbörjats? Ja  Nej  Beslutat av:       
Kommer åtgärdandet att påbörjas innan denna NCR behandlas? Ja  Nej  Beslutat av:       
Vill du att denna NCR ska granskas särskilt med avseende på erfarenhetsåterföring? Ja  Nej  

Konsekvenser / Consequences: 
Markera de discipliner som berörs. 

  S (Safety)   C (Ark)   N (Struktur)    H (HVAC)   M (Ytbehandling) 
  L (Piping)   E/IT   Planning   Inköp   Kund 

Beslutad åtgärd / Approved Disposition: 
      

Accepterad av / Approved by: 
Datum/Date:       Disciplinansvarig/Discipline Lead: _______________________________________ 

Registrerad av QA Avd. / Registered by QA Dep.: 
Datum/Date:       QA: ____________________________________________ 

Distribuerad till / Distribution to:  Proj. Mgr.  Proj. Design. Mgr.  Proj. Fabr. Mgr.  S (Safety) 
 C (Ark)  N (Struktur)  H (HVAC)  M (Ytbeh.)  L (Piping)  E/IT  Planning  Inköp

      

Korrigerande åtgärd för att förhindra upprepning/Corrective action to prevent recurrance: 
      

Korrig. åtg. uppföljd/Corrective followed up:  Dat:......................................Sign:................................................................ 

 



Bilaga 3 
Projektkalkyl 

Kostnad för en aktivitet eller ett material sätts upp på en WBS-kod. Koden är sjusiffrig och 
ser ut som följer: XXYY – ZZZ. Nedan följer företagets beskrivning över hur WBS-koder 
tas fram. 
 

Ett projekt har en viss total kostnadsmassa. 
Projekt A 

Projektet kan i grova drag delas 
in  i ett antal delprojekt –
D elprojektledaren är ansvarig över hela projektcykeln.

Projekt A

Struktur
Projektledning

E l H V A C Processrör …A rkitekt

Tid

Projektets matrisorganisation ger att man bryter 
projektet en andra gång per projektfas och material 

för vilken det finns en operativt ansvarig.

Projekt A

Projektledning

Tid

Engineering

Produktion & Installation

Site

Test & Kvalificering

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Forts bilaga 3 

XXYY-ZZZ
Kontomatrisens första brytning = Delprojekt

Projekt A

01

Projektledning 00

06 07 10 1504

Tid
00

Allmän 
kost

01
DP1 
kost

04
DP2 
kost

06
DP3 
kost

07
DP4 
kost

10
DP5 
kost

15
DP6 
kost

Totalt finns det 21 delprojekt.XXYY-ZZZ
Projektets 2:a brytning delar upp varje delprojekt i 

19 möjlig materialdelar och 69 rolldelar

Struktur
Projektledning

00
Allmän 

kost

01
DP1 
kost

02
DP2 
kost

03
DP3 
kost

04
DP4 
kost

05
DP5 
kost

06
DP6 
kost

XXYY-ZZZ
2:a brytning – exempel DP 

Struktur

1

01
DP1 
kost

01
03

39

Modulstål
Fundament stål

01-19 Materialtyper 

54

Konstruktion Modul

Svetsa

20-89 Arbetstyper (Roll)
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Genom att kombinera DP och Materialtyp/Roll 

skapas ett 4-siffrigt nummer : XXYY-ZZZ.

1

01
DP1 
kost

01
03

39

Modulstål
Fundament

54

Konstruktion Modul

Svetsa

01

39

= Struktur / Fundament

DESSA NUMMER 
KALLAS

HUVUDGRUPP

(tidigare kallat 
Funktion)

01 = Struktur / Konstruktion

03

Uppdelningen huvudgrupp är inte tillräcklig för att följa 
upp ett projekt, för att skapa mer detaljerade konton delar 
man upp aktiviteten/rollen eller materialet i undergrupper.  

 
 
Aktivitetsgrupper 
Material – 001 
Projektledning –100 
Test & Kvalificering – 200 
Konstruktion – 300 
Produktion & Installation – 400 
Site – 500 
Offert – 700 

Materialgrupper 
Profiler – 001 
Korrigerad plåt – 002 
Slätplåt – 003 
Kompletterings stål - 004 
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WBS-kontot skapas genom att 
kombinera 

HUVUDGRUPP & AKTIVITET

1

01
DP1 
kost

01
03

39

54

Konstruktion Modul

3901

Konstruktion delas t.ex. in i fyra olika aktiviteter 

302 Design

303 Beräkningar

305 Vikt analys

306 As built
Detta skapar ett detaljerat konto: 

0139-303 Modulkonstruktion / Beräkningar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På samma sätt skapas detaljerade 
konton för material/fakturerat

1

01
03

39

54

Modulstål / Fundament 
0301

01
DP1 
kost

001 Provisoriskt Sverige

002 Provisoriskt Site

003 Baseframe

004 Stagning Sjötransport

0103-001 Modulstål/Fundament/Temporära i Sverige
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NCC Ständiga förbättringar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Åtgärder  
i strategisk  

handlingsplan

Ständiga  
förbättringar

Projekt 
Interna 

slutmöten 

Ledningsgrupp-
möten 

Verksamhets- 
revisioner 

Verksamhets- 
system 

PC- 
gruppmöten 

Strategi Utvecklingsgrupper 
Utvecklingsprojekt

Skiss över NCC´s arbete med Ständiga Förbättringar 

Pilarna symboliserar hur de olika punkterna ska samarbeta för att  
tillsammans skapa ständiga förbättringar. 
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Kvalitetsbristkostnader 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dolda kvalitetsbristkostnader 

Förlorade intäkter 

Kundernas kostnader 

Samhällsekonomiska kostnader 

Traditionella kvalitetsbristkostnader 

Från Sörqvist, L (2001). 
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Definition Non Conformance 

 Definition – Non Conformance (N.C.) 

Issue: 01 (draft) Replaces: New Date: 2004-06-08  
Established by: Daniel 
Lindfors 

Reviewed by: Approved by: 

Syfte Denna blankett syftar till att klargöra kring begreppet N.C. och ge 
exempel från det dagliga arbetet på typiska N.C. 

Svensk översättning Icke överrensstämmande. 
Definition En N.C. uppstår då vissa krav ej uppfylls. Det kan gälla tekniska eller 

tidsmässiga krav eller då krav i dokumentation ej uppfylls. Kraven 
kan vara interna – våra egna eller externa – kundkrav. 

Angående avvikelse En avvikelse är detsamma som en N.C. men inom Pharmadule 
Emtunga har vi valt att endast använda oss av begreppet 
Non-Conformance. 

Upphov till En N.C. skall ge upphov till registrering på portalen för Non 
Conformance. Detta oberoende hur obetydlig den kan verka. 
Rapporten distribueras till berörda personer/grupper, avhjälpande 
och korrigerande åtgärder skall ske. 

Varför arbeta med 
Non-Conformance?

Att arbeta med N.C. gör att vi alltid kan hitta förbättringar 
och. En N.C. ger upphov till tidsförlust och ofta en 
ekonomisk förlust för projektet, företaget och de anställda.
 

Kategorisering Typ av N.C. och i vilken disciplin samt vilket delprojekt 
upphovet för N.C. ligger. 

 
Krav 

Tekniska 
Funktion/Drift 
Produktion/Installation 
Underhåll 

Om den tänkta funktionen inte fungerar som den ska har vi en N.C. 
(Fläktar, avlopp o.s.v. fungerar ej.) Kanske kan vi inte producera 
eller installera som tänkt. 

Tid Den budgeterade tiden håller inte, vi behöver mer tid att utföra ett 
moment. Gäller även omvänt, då tiden är väl tilltagen. 

Dokumentation 
Rutiner 
Ritningar 

Kan vi inte arbeta inom ramarna för de rutiner som finns eller 
påverkar arbetet hälsan (psykiskt/fysiskt) sker en N.C. Ritningar och 
rutiner måste revideras så de stämmer med vad vi gör och sättet vi 
arbetar på. 
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Processchema avvikelsehantering 

 

Projektets utförandeprocesser  
(Detail Design, Inköp, Produktion, UE) 

Ledningsgrupp 

QA 

Delprojektledare 

Non- 
Conformance

 uppstår 
Uttag av 

 arbetskort 

Utförande av 
 avhjälpande 

åtgärd 
Avhjälpande 

 åtgärd 

Rapportering till 
ledningsgrupp 

Beslut om 
avhjälpande åtgärd

Uppföljning på 
ledningsnivå 

Strategi för ständiga 
förbättringar 

Kund 

Projektledare &  
Produktionsändrings- 
ansvarig 

Kund-
påverkande

Nej

Förslag på 
avhjälpande åtgärd 

Ja 

Nej

Arkivera ärendet 
inom projektet 

Ekonomisk 
uppföljning 

Ansvarig för korrigerande åtgärd 

Utredning av möjlighet till 
 korrigerande åtgärd 

Åtgärd inom 
 berörda 

discipliner 
Informations 

spridning 

Statistikunderlag

Registrering i 
 N.C portal

Korrigerande 
åtgärd 

Accept
Ja 



Bilaga 8 
Förklaring till processkartan 

Förklaring till processkartan 
1. Övergripande 

Förklaring 
Vi arbetar med Non Conformance för att samma misstag inte skall upprepas och att produkten 
till kund skall stämma överens med dennes önskemål och våra krav. Processen skall leda till 
att vi åtgärdar och korrigerar fel/brister på ett så effektivt och bra sätt som möjligt. 
 
Non Conformance rapporteras i portalen för Non Conformance. Rapport B037:1 fylls 
automatiskt i och skickas även till ansvarig för avhjälpande åtgärd och till huben för utskick 
till ansvarig för korrigerande åtgärd. 
 
Registrerad Non Conformance tilldelas ett löpnummer med vilket det är möjligt att följa 
ärendet till dess att det avskrivs. 

Att tänka på 
Genom att beskriva Din Non Conformance så väl som möjligt och att ge förslag till 
korrigerande åtgärd ökas effektiviteten i processen och Din möjlighet att se förändring 
tidigare ökar. 

Ansvarig 
Chef QA 

Dokument som används i processen 
Non Conformance rapport B037:1 
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Förklaring till processkartan 

 

2. N.C. Uppstår 

Förklaring 
Då något avviker från vad extern kund eller vad vi inom Pharmadule Emtunga har bestämt 
uppstår en N.C. Även då produkt från intern/extern leverantör är avvikande mot ritning, 
order, specifikation m.m. uppstår N.C. 
 
En Non Conformance uppstår då något avviker från standard, en Non Conformance ger 
upphov till ett onödigt arbetsmoment eller en ökad kostnad. 

Att tänka på 
Om vi rapporterar in alla Non Conformance har vi möjlighet att rätta till även de ”små” 
bristerna och felen. 

Ansvarig 
Alla 

Dokument som används i processen 
 

3. Registrering i N.C. databas. 

Förklaring 
Registrering av Non Conformance sker på intranätet. Möjlighet finns sedan att via löpnumret 
följa ärendets gång tills en korrigerande åtgärd är framtagen. 

Att tänka på 
Beskriva så tydligt och bra som möjligt vilket gör det enklare att hitta avhjälpande och 
korrigerande åtgärder. 

Ansvarig 
Ansvarig för förbättringsdatabas. 

Dokument som används i processen 
Non Conformance rapport B 037:1 



Bilaga 8 
Förklaring till processkartan 

4. Kundpåverkan 

Förklaring 
Ger den uppstådda Non Conformance påverkan på kundens beställning ska ärendet gå vidare 
till produktionsändringsansvarig. Är ärendet inte kundpåverkande kan delprojektledaren själv 
fatta beslut om avhjälpande åtgärd. 

Att tänka på 

Ansvarig 
Delprojektledare 

Dokument som används i processen 
 

5. Förslag på avhjälpande åtgärd. 

Förklaring 
Produktionsändringsansvarig skall i de fall en Non Conformance är kundpåverkande 
kontrollera förslag till avhjälpande åtgärder med kunden. 

Att tänka på 
Kunden skall godkänna förslag till avhjälpande åtgärd.  
Processen kan ge upphov till en Change Order. 

Ansvarig 
Produktionsändringsansvarig 

Dokument som används i processen 
 
 

6. Förslaget godkänt av kund? 

Förklaring 
Då Non Conformance påverkar kunden skall denne godkänna den avhjälpande åtgärden.  

Att tänka på 

Ansvarig 
Produktionsändringsansvarig 

Dokument som används i processen 
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Förklaring till processkartan 

7. Beslut om avhjälpande åtgärd 

Förklaring 
Delprojektledaren tar beslut om avhjälpande åtgärd då N.C. ej är kundpåverkande. Kontakt 
skall tas med berörda discipliner. Den avhjälpande åtgärden skall dokumenteras på intranätet. 

Att tänka på 
Desto tydligare formulering i fältet för avhjälpande åtgärd gör det enklare vid utförandet av 
åtgärden och smidigare för ansvarig för den korrigerande åtgärden. 

Ansvarig 
Delprojektledaren 

Dokument som används i processen 
 

8. Uttag av arbetskort 

Förklaring 
Arbetsledare/Byggledare tar ut arbetskort på vilket den avhjälpande åtgärdens tid m.m. 
bokförs. 

Att tänka på 

Ansvarig 
Delprojektledare 

Dokument som används i processen 
Arbetskort 
 

9. Utförande av avhjälpande åtgärd 

Förklaring 
Ansvarig ser till att avhjälpande åtgärd utförs inom ramen för nya ritningar, dokument etc.  

Att tänka på 
Erfarenheter från utförandet skall beskrivas på portalen, detta för att ge information till den 
ansvarige för korrigerande åtgärden. 

Ansvarig 
Byggledare/Arbetsledare 

Dokument som används i processen 
Registrering i portalen för Non Conformance och Ständiga Förbättringar 
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Förklaring till processkartan 

10. Arkivera ärendet inom projektet 

Förklaring 
Ärendet arkiveras för att kunna användas om eventuella problem uppstår längre fram i 
processen eller vid problem med kund. 

Att tänka på 

Ansvarig 
Produktionsändringsansvarig 

Dokument som används i processen 
Utskrifter från portalen. 
 

11. Utredning av möjlighet till korrigerande åtgärd. 

Förklaring 
Ansvarig person utreder möjligheten till korrigerande åtgärd. 

Att tänka på 
Information från utförandet av den avhjälpande åtgärden finns på intranät. 

Ansvarig 
Ansvarig för portalen (Non Conformance & Ständiga Förbättringar). 

Dokument som används i processen 
 

12. Åtgärd inom berörda discipliner 

Förklaring 
Åtgärd skall ske inom de discipliner som är berörda inom projektet så att liknande Non 
Conformance ej uppstår igen under projektets gång. 

Att tänka på 
Tiden. Ju snabbare respektive disciplin får åtgärdat roten till en Non Conformance desto färre 
kommer att komma fram. 

Ansvarig 
Ansvarig för portalen (Non Conformance & Ständiga Förbättringar). 
Dokument som används i processen 

Dokument som används i processen 
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Förklaring till processkartan 

13. Informations spridning 

Förklaring 
Information om den korrigerande åtgärden skall spridas till berörda parter (projekt, 
gruppchefer). 

Att tänka på 
Tiden. Ju snabbare berörd part får reda på en korrigerande åtgärd desto mindre är risken att 
den uppstår. 

Ansvarig 
Ansvarig för portalen (Non Conformance & Ständiga Förbättringar). 

Dokument som används i processen 
 

14. Statistikunderlag 

Förklaring 
QA-avdelning samlar in underlag för statistik via portalen. 

Att tänka på 

Ansvarig 
QA 

Dokument som används i processen 
 

15. Rapportering till ledningsgrupp 

Förklaring 
QA rapporterar till ledning antal Non Conformance, trender, andel som blir korrigerade, tid 
till korrigerad/avhjälpande åtgärd, kostnad etc. 

Att tänka på 

Ansvarig 
QA-avd 

Dokument som används i processen 
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Förklaring till processkartan 

16. Uppföljning på ledningsnivå 

Förklaring 
Ledning skall från statistik och egen uppföljning dra slutsatser om hur strategin skall läggas 
upp för Non Conformance, vart resurser skall läggas o.s.v. 

Att tänka på 

Ansvarig 
Ledning 

Dokument som används i processen 
 
 

 



 Bilaga 9 
 SOP Non Conformance 
 

SOP 123 PROCEDURE FOR NON-CONFORMANCE 
Valid max. 3 years from valid date. 
Latest issue is available at the 
company intranet 

 Issue:  Valid date Replaces Page 1(2)
Established by Reviewed by Approved by 

Name: Daniel Lindfors Name:  Name:  

Sign: Sign: Sign: 

Date: 2004-08-03 Date:  Date:  

Ansvarig/ 
Responsible: 
 

   

Rapportera till/ 
Report to: 
 

QA, Delprojektledare, Projektledare, 
Produktionsändringsansvarig, Kund, 

 QA, Project manager, Production-change-
manager, Costumer,  

Syfte/ 
Objective: 
 

Upptäcka fel, brister och att åtgärda dessa på
ett effektivt och lämpligt sätt. 

  Discover faults, shortages and take measure 
in an effective and appropriate way. 

Omfattning/ 
Scope: 
 

Alla processer.  All processes. 

Underlag/ 
Documentation: 
 

B 037 Non Conformance rapport 
Process schema Non Conformance 

 B 037 Non Conformance report-form 
Process schedule for Non Conformance 

Utförande/ 
Procedure: 

Då Non Conformance upptäcks registreras 
den av anställd på portalen för Non 
Conformance och Ständiga Förbättringar. 
 
Non Conformance rapporten går till berörd 
delprojektledare via e-post för att beslut ska 
tas om avhjälpande åtgärd. Påverkar 
åtgärden kunden skall kontakt tas med 
produktionsändringsansvarig för att få 
kundens godkännande. 
 
När beslut är taget skrivs ny arbetsorder av 
berörd arbetsledare. Denne åtgärdar felet på 
kort sikt. Arbetet bokförs på ny WBS kod 
för att kostnaden skall bokföras där orsaken 
till N.C. ligger.  
 
Avhjälpande åtgärd arkiveras och 
ekonomisk uppföljning sker av 
produktionsändringsansvarig. 
 
Ansvariga inom gruppen för Ständiga 
Förbättringar har till uppgift att tilldela 
lämplig person ansvar för att finna 
korrigerande åtgärd. Denna person har i sin 
tur till uppgift att finna korrigerande åtgärd 
och att åtgärder inom berörda discipliner 
utförs. Vidare ska information spridas till 
t.ex. gruppchefer. 

 When Non Conformance is discovered it is 
registered at the portal for Non 
Conformance and Constant Improvements. 
 
The Non Conformance report is transferred 
to “delprojektledare” via e-mail for decision 
about a remedy action. If the remedy will 
affect the costumer contact will be taken 
with production-change-responsible to get 
the customers approval. 
 
When decision is taken foreman will print a 
new working order. He will also perform the 
short time repair. The work is entered at a 
new WBS code so the cost is entered where 
the cause of the N.C. is located.   
 
The action is archived and an economic 
follow-up is made by the production-
change-responsible. 
 
Responsible for the Constant Improvements 
group is to give suitable person 
responsibility to find a corrective measure. 
This person is to find the corrective measure 
and make sure the right measures are taken 
inside P.E. Information is to be disseminated
to people/departments etc. that are 
concerned. 
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SOP Non Conformance 

 

SOP XXX PROCEDURE FOR NON-CONFORMANCE 
Valid max. 3 years from valid date. 
Latest issue is available at the 
company intranet 

 Issue Valid date:  Replaces Page 1(2)
Established by Reviewed by Approved by 

Name: Daniel Lindfors Name:  Name:  

Sign: Sign: Sign: 

Date: 2004-08-03 Date:  Date:  

 Ärendet rapporteras till QA-avd. för 
statistikunderlag och rapportering sker till 
ledningsgrupp. 
 
Ledningen följer upp och skapar strategi för 
ständiga förbättringar. 
 

 The commission is reported to the QA-dep. 
for statistics and a report is written for the 
management. 
 
Management follows up and creates a 
strategy for constant improvements. 

Redovisning/ 
Reporting: 
 

B 037:1 
Arbetskort 
Ekonomisk data 
Statistik från QA-avd. 

 B 037:1 
Working sheet 
Economical data 
Statistic numbers from QA-dep. 
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Portal Non Conformance 

Löpnummer 76857484

Projekt nr: Upprättad av Telefon Upptäcktes i: Klassificering Datum

Röd 2004-05-15Gul Grön

Problembeskrivning

Skicka till

Förslag till korrigerande åtgärd

Kategorisering

N.C.

Typ av fel

Ansvarig för åtgärd

Område

DisciplinDaniel Lindfors 031–79414 17

Bilagor
bilder, dokument

Skicka

KorrigerandeAvhjälpandeUppföljningRegistrering UtskrifterSök N.C.

Löpnummer 76857484

Förslag till korrigerande åtgärd

N.C.

Skicka

KorrigerandeAvhjälpandeUppföljningRegistrering

För korrigerande åtgärd hos:

E-post

Text kommer in automatiskt 
via ”Registreringen”.

Projekt nr: Upprättad av Telefon Upptäcktes i: Klassificering Datum

Röd 2004-05-15

Problembeskrivning

Daniel Lindfors5566 031 – 794 14 17

Produktion

Struktur

Ritningsfel

Text kommer in automatiskt 
via ”Registreringen”.

Övrigt

Datum

2004-05-17

Påminnelse datum

2004-06-01

Övrigt

Bilagor
bilder, dokument

Sök N.C. Utskrifter
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Portal Non Conformance 

KorrigerandeAvhjälpande

Text kommer in automatiskt 
via ”Registreringen”.

Löpnummer 76857484

Projekt nr: Upprättad av Telefon Upptäcktes i: Klassificering Datum

Röd 2004-05-15

Problembeskrivning

Text kommer in automatiskt
via ”Registrering”, 
men även möjligt för ansvarig för
avhjälpande åtgärd att lägga till text.

Förslag till korrigerande åtgärd

Alla Befogenhet att ta beslut

N.C.

UppföljningRegistrering

Bilagor
bilder, dokument

Daniel Lindfors5566 031 – 794 14 17

Produktion

Struktur

Ritningsfel

Erfarenheter från avhjälpande åtgärd

Text läggs in av åtgärdare.

Skicka

Avhjälpande åtgärd

Godkänd av

DPL Struktur

Ansvarig

Påverkande avdelningar

Påverkande projekt Välj projektVälj projektVälj projektVälj projekt

Välj avdelnin Välj avdelnin Välj avdelnin Välj avdelnin

DPL Struktur

Välj projekt

Välj avdelnin

Arbetet bokförs på 
VBS-kod

Sök N.C. Utskrifter

Kostnad

MaterialTid

Konstruktion

Produktion

Övrigt

xh

yh

zh

y Skr

x Skr

z Skr

 

KorrigerandeAvhjälpande

Text kommer in automatiskt 
via ”Registreringen”.

Löpnummer 76857484

Projekt nr: Upprättad av Telefon Upptäcktes i: Klassificering Datum

Röd 2004-05-15

Problembeskrivning Avhjälpande åtgärd

Text kommer in 
automatiskt via 

”Registrering” & ”Avhjälpande”

Förslag till korrigerande åtgärd

Alla Befogenhet att ta beslut

N.C.

UppföljningRegistrering

Bilagor
bilder, dokument

Daniel Lindfors5566 031 – 794 14 17

Produktion

Struktur

Ritningsfel

Erfarenheter från avhjälpande åtgärd

Text kommer in
automatiskt

via ”Avhjälpande”.

Text kommer in 
automatiskt via 
”Avhjälpande”

Korrigerande åtgärd

Godkänd av

Namn Tel.

Påverkande avdelningar

Påverkande projekt Välj projektVälj projektVälj projektVälj projekt

Välj avdelnin Välj avdelnin Välj avdelnin Välj avdelnin

Välj projekt

Välj avdelnin
Skicka

Befogenhet att ta beslut

Datum

2004-05-30

Sök N.C. Utskrifter
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KorrigerandeAvhjälpandeUppföljningRegistrering Sök N.C.

Löpnummer 76857484 Projekt nr: Upprättad av Datum 2004-05-15Daniel Lindfors

Utskrifter
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B 037:1 Non Conformance Datum 2004-05-13

Löpnummer: 76857484 Upprättad av:  Daniel Lindfors 
Projekt nummer: 565656 Telefon: 031 – 794 14 17 

N (Struktur) Kategori Ritningsfel Upptäcktes i: 
Produktion  

Ansvarig för avhjälpande åtgärd DPL Struktur 
Ansvarig för korrigerande åtgärd DPL Struktur 

Non Conformance 
 

 Namn: 
Avhjälpande åtgärd 
 

 Godkänd av: 
Förslag till korrigerande åtgärd 
 
 

 Namn: 

Erfarenheter från avhjälpande åtgärd 
 

 Namn: 
Korrigerande åtgärd 
 
 

 Godkänd av: 

 

Tidsåtgång för 
produktion. 

 

Tidsåtgång för 
konstruktion. 

 

Övrig extra tid.  
Material kostnad  
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