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speciellt stort tack vill vi dock rikta till följande personer:  
 

Monica Torgrip, handledare på Scania, för allt stöd, värdefulla åsikter och 
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Mikael, Mike, Larsson, avdelningschef DXTQ för möjligheten att 
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Personalen vid DXTQ för hjälp, uppmuntran, information, tips och att vi 
fått låna Er litteratur. 
 
Personalen vid avdelningarna DXAS och DXCB för att Ni medverkat i alla 
intervjuer och deltagit i vår undersökning. Tack för Er medverkan! Utan Er 
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Sammanfattning 
 
Bakgrunden till detta examensarbete var att Scanias Transmissions-tillverkning i 
Södertälje, DX, hade ett behov av att kartlägga sitt kvalitetssäkringsarbete för att 
identifiera aktiviteter och brister i detsamma. Syftet med examensarbetet var 
därför att göra denna kartläggning, beskriva bristerna samt ge förslag på 
förbättringar. 
 
I kartläggningen användes i huvudsak intervjuer och observationer för att 
studera DX personal och tillverkning. För att identifiera aktiviteter och brister I 
DX kvalitetssäkringsarbete studerades även dokument i DX ledningssystem och 
relevant litteratur. Idéer till förbättringsförslagen hämtades från externa 
företagsbesök, bra exempel inom DX, teorier samt examensarbetarnas egna 
tankar. 
 
I arbetet har examensarbetarna beskrivit hur DX kvalitetssäkrar sin tillverkning 
genom att, i ett antal figurer, visualisera vilka aktiviteter, arbetssätt och 
värderingar som används och hur de samverkar. Examensarbetarna har även 
sökt brister i DX kvalitetssäkringsarbete genom att studera två av cirka 30 
produktionsflöden och jämföra dessa med varandra, mot riktlinjerna i DX 
verksamhet samt mot arbetets teoretiska referensram. I jämförelserna 
identifierades ett centralt problem: att DX inte arbetar med förebyggande 
ständiga förbättringar. Problemet orsakas främst av brister i personalens 
kunskap, engagemang och ansvarstagande samt brister i kommunikationen. Ett 
tecken på att dessa problem finns i verksamheten är att mycket energi läggs på 
att kvalitetssäkra sent i tillverkningsprocessen. 
 
För att DX ska kunna kvalitetssäkra sin tillverkning på ett tillförlitligt och 
förebyggande sätt måste bristerna åtgärdas. Examensarbetarna föreslår att DX, 
för att säkra kompetensen, ska se över inskolningen av nyanställda och införa 
"körkort" för operatörerna. Vidare kan operatörernas delaktighet höjas om de 
involveras i arbetet med korrigerande åtgärder och uppmuntras att ta ökat ansvar 
i produktionen. Examensarbetarna har även tagit fram förslag som kan användas 
för att förbättra kommunikationen och förutsättningarna att göra tillförlitliga 
mätningar tidigare i tillverkningsprocessen. 
 
DX rekommenderas att i första hand ta itu med grundorsakerna till det centrala 
problemet och implementera givna förbättringsförslag. Examensarbetarna råder 
även DX att se över sina arbetssätt och verktyg så att de fungerar och stödjer 
värderingarna och riktlinjerna för kvalitetssäkringsarbetet. På lång sikt borde 
DX implementera ett mätsystem för att skapa förutsättningar för en tillförlitlig 
kvalitetssäkring genom hela tillverkningsprocessen.
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Abstract 
 
This study was initiated by Scania Transmission in Södertälje, also called DX, 
that had a need to survey the work with quality assurance to identify activities 
and deficiencies. The target of this master thesis was therefore to make the 
survey and find suggestions for improvement. 
 
The methods used in the survey were mainly interviews and observations in 
order to study employees and manufacturing. To identify activities and 
deficiencies in DX quality assurance intern documents and management system 
were studied. Ideas for improvements were formed based on benchmarking 
visits, good examples within DX, theories and the student’s own thoughts. 
 
This master thesis describes DX’s work with quality assurance through a 
number of figures to visualize which activities, work procedures and values that 
are used and how they interact. The thesis describes deficiencies in the quality 
assurance by a comparison between two of the 30 manufacturing flows, DX’s 
guidelines and the thesis frame of reference. The evaluation of these 
comparisons revealed a vital problem: that DX doesn’t work with preventive 
continuous improvements. This problem was mainly caused by the personnel’s 
lack of knowledge, commitment and undertaking as well as bad communication. 
An obvious sign of the existence of these problems is that the organization 
spends a lot of energy to assure its quality in the later stages of the 
manufacturing process. 
 
To be able to assure product quality in a reliable and preventive way DX must 
attend to the deficiencies. To reassure the competence of the workforce DX 
must overlook the way they acclimatize newly employed persons and introduce 
a “license” for the operators. The report also suggests that the participation of 
the operators can be raised if their involvement in “corrective action” increased 
and if they were encouraged to take more responsibility in the manufacturing. 
Furthermore, the thesis has also produced proposals that enhance 
communication skills and the basic conditions for reliable measurements to be 
done early in the manufacturing process. 
 
DX is recommended to deal with the vital problem first hand and to implement 
given suggestions of improvements. The company also needs to overlook the 
work procedures so that they will serve DX’s values and guidelines for the 
quality assurance. In the long-term DX should implement a measuring system to 
create long lasting conditions for quality assurance through the whole  
manufacturing process.
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1 Inledning 
  
Detta kapitel beskriver bakgrunden till examensarbetet, problemområdet samt 
arbetets syfte och avgränsningar. Dessutom presenteras läshänvisningar för att 
förenkla läsandet för olika intressenter.  
 

1.1 Bakgrund 
 

”Kvalitet är gratis. Den är inte en gåva men den är gratis. Det 
som kostar pengar är sådant som inte är kvalitet – allt det som 
innebär att man inte gör sitt jobb rätt första gången. (…) Om du 
koncentrerar dig på att säkerställa kvaliteten, kan du 
förmodligen öka vinsten med 5 till 10 procent av omsättningen. 
Det är en massa pengar helt gratis.”  
(Crosby, 1988, s 11)  

 
Citatet är taget från en svensk översättning av boken ”Quality is free”. Den 
publicerades första gången 1972 och skrevs av amerikanen Philip Crosby som 
bland annat skapat begreppet ”noll fel”. Nu, över 30 år senare, är kvalitet och 
kvalitetssäkring fortfarande heta och omdiskuterade ämnen.   
 
Till följd av en intensivare konkurrens på en globalare marknad där kunderna 
ställer allt högre och mer specificerade krav, har företagen vare sig råd eller tid 
att rätta till fel. Dagens företag står inför ständiga utmaningar att förändra och 
effektivisera sin verksamhet. Samtidigt har kvalitetsbegreppet hamnat i fokus 
och driver såväl kundorientering som verksamhetens allmänna utveckling i 
många organisationer. (Ljungberg, 2001). Hög bestående kvalitet på produkter 
och tjänster är därför en förutsättning för att företag idag ska vara lönsamma 
och konkurrenskraftiga. 
 
Scania har under en lång tid byggt upp ett varumärke som kunderna associerar 
med hög kvalitet och låg totalkostnad. Då kundernas förtroende kan förloras på 
ett ögonblick är det livsavgörande för Scania att kvalitetssäkra sina produkter 
på ett effektivt sätt. Många företag, inklusive Scania, har valt att införa ISO 
9000 och ISO 14000. Systemen tjänar tillsammans som företagets 
ledningssystem och för med sig internationell standard och kvalitetssäkring in i 
det dagliga arbetet. Med ledningssystemet och företagets egna metoder, mål 
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och strategier kan kvalitets- och miljöarbetet utmanas och förbättras 
kontinuerligt.   
 

1.2 Problembeskrivning 
 
Södertälje är en av flera orter i världen där tillverkning och montering av 
Scanias lastbilar och bussar sker. I Södertäljes tre Transmissionsverkstäder 
tillverkas artiklar till växellådor, centralväxlar och motorer som ska användas i 
Scanias fordon. Transmission (DX) arbetar kontinuerligt med ständiga 
förbättringar och kvalitetssäkring genom sitt ledningssystem som bygger på 
ISO9001 och ISO 14001. Arbetet sträcker sig över såväl processer som 
aktiviteter och arbetssätt för att säkerställa rätt levererad artikelkvalitet under 
hela produktionsprocessen.  
 
Det är, som tidigare nämnts, viktigt att organisationer ständigt utmanar sin 
verksamhet för att behålla konkurrenskraften och där är DX inget undantag. År 
2002 initierade DX ett kvalitetssäkringsprojekt och i samband med projektets 
uppstart noterades förbättringsområden i nuvarande arbetssätt, metoder och 
aktiviteter både före, under och efter tillverkning. Projektet har växt och 
omfattar idag hela verksamheten där fokus ligger på att implementera metoder 
för att säkra utrustning, kunskap och arbetssätt på samtliga avdelningar inom de 
tre verkstäderna. För att parallellt med DX kvalitetssäkringsprojekt ytterligare 
utmana nuvarande kvalitetssäkringsarbete inom DX tillsattes även detta 
examensarbete. 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att:  
 
• utifrån produktionsprocess, arbetssätt och organisation kartlägga vilka 

kvalitetssäkrande aktiviteter som finns inom DX verksamhet samt hur dessa 
samverkar. 
 

• identifiera brister i DX kvalitetssäkringsarbete och ge förslag på 
förbättringsåtgärder. 
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1.4 Avgränsningar  
 
Examensarbetet avgränsar sig till att: 
 
• kartlägga aktiviteter som är direkt kopplade till artikelkvalitet. 
 
• i huvudsak undersöka tillverkningen men även dess gränssnitt mot 

produktutvecklingsprocessen, produktionsplanering, leverantörer och 
kunder. 

 
• endast beskriva och analysera två av Transmissionstillverkningens cirka 

30 produktionsflöden samt jämföra dessa med varandra och mot DX 
riktlinjer. 

 

1.5 Läshänvisningar  
 
Samtliga läsare rekommenderas att ögna igenom kapitel 4 för att få en 
helhetsbild av examensarbetet. 
 

1.5.1 Den oinvigde läsaren 
 
Du som inte är insatt i Scania Transmissions verksamhet och inte har några 
förkunskaper inom kvalitetsområdet bör läsa hela arbetet.  
 

1.5.2 Den insatte läsaren 
 
Du som är insatt i Transmissions verksamhet kan koncentrera dig på kapitel 1 
och 6 - 11.  
 

1.5.3 Den direkt berörde läsaren 
 
Du som är insatt i examensarbetets syfte och Transmissions produktions- och 
kvalitetssäkringsarbete kan med fördel fokusera på problembeskrivningen i 
kapitel 6.3 samt kapitel 5, 7 och 9 - 11.  
 

1.5.4 Den metodintresserade läsaren 
 
Du som är intresserad av metoder och arbetssätt samt genomförandet av arbetet 
kan koncentrera dig på kapitel 4, 5 och 8. 
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2 Företagsbeskrivning 
 
I detta kapitel ges till att börja med en kort presentation av företaget Scania 
och dess verksamhet. Därefter beskrivs organisationen och arbetet inom 
Scania Transmission i Södertälje mer utförligt. All information är, om inte 
annat anges, hämtad från Scanias globala hemsida och intranätet Inline, 
Scanias årsredovisning för 2002 samt skriften Det globala Scania,.   
 

2.1 Historik  
 
Varumärket Scania föddes år 1911 då företagen Vagnsfabriksaktiebolaget i 
Södertelge (Vabis) och Maskinfabriks Aktiebolaget Scania Malmö gick 
samman och grundade AB Scania-Vabis. På 1940 – talet blev lastbilar det 
huvudsakliga produktionsområdet för företaget och exporten av produkter 
utanför Skandinavien tog fart. År 1969 skedde sedan ytterligare en 
sammanslagning då Scania-Vabis gick ihop med Saab. Saab-Scania bildades 
och produktions- och försäljningsexpansionen fortsatte både internationellt och 
inom Sverige. Efter 26 år bröts sedan fusionen och Scania blev år 1995 ett 
självständigt bolag med samma namn som produkterna. 
(Hansson & Hermansson, 2001) 
 
Scania har därefter utvecklat såväl verksamheten som sina produkter och bland 
annat lanserat en fjärde generation lastbilar. År 2002 fyllde Scanialastbilen 
hundra år och samma år tillverkades den miljonte lastbilen.  
 
Idag är Scania ett av branschens mest lönsamma företag och har cirka 
28 000 anställda över hela världen. Under 2002 var faktureringen 47 miljarder 
kronor och resultatet efter finansnetto 3,7 miljarder kronor. Företaget finns 
representerat på ett 100-tal marknader och idag säljs cirka 95 procent av 
fordonen utanför Sverige. På världsmarknaden för tunga lastbilar är Scania det 
fjärde största märket och på marknaden för bussar det tredje största. 
  

2.2 Affärsidé och strategi 
 
Scanias affärsidé är att erbjuda fordon och tjänster för krävande varu- och 
persontransporter på väg. Genom att fokusera på kundens behov, respekt för 
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individen samt hög kvalitet i produkter och tjänster ska Scania skapa mervärde 
för sina kunder och växa med uthållig lönsamhet.   
 
Företagets strategi för att expandera på fordonsmarknaden är att erbjuda 
optimala lösningar genom ett komplett produktprogram av fordon, tjänster och 
finansiering. För att möta kundernas specifika önskemål har Scania ett 
modulbaserat produktsystem som är gemensamt vid företagets fabriker världen 
över. Produkterna har samma specifikationer och kvalitet oberoende av var de 
produceras. Med modulsystemet kan de dessutom skräddarsys till kunderna 
med ett begränsat antal komponenter samtidigt som produktion i längre serier 
möjliggörs, reservdelshållningen förenklas och kvaliteten i 
serviceorganisationen blir högre.   
 

2.3 Produkter 
 
Scania har ett och samma produktprogram för samtliga marknader i världen. 
Företaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer följande produkter: 
 

• Lastbilar med en totalvikt över 16 ton avsedda för fjärr- och 
distributionstrafik samt anläggningstransporter. 

• Bussar för fler än 30 passagerare avsedda för både stads-, linje- och 
turisttrafik. 

• Industri- och marinmotorer i effektområdet 225-750 hk som ofta 
används i andra tillverkares produkter och är avsedda som driftkällor 
för bland annat generatoraggregat, jordbruksmaskiner och fartyg. 

• Servicerelaterade produkter och tjänster, till exempel reservdelar och 
verkstadstjänster i form av underhåll och reparationer. 

 

2.4 Produktion 
 
Scanias produktion är uppdelad inom fyra verksamhetsområden: Chassi, Hytt, 
Motor och Transmission. Produktionen sker i sex länder i Europa och 
Sydamerika. Dessutom finns sammansättningsfabriker i tio olika länder i 
Afrika, Asien och Europa dit monteringssatser levereras.  
 
Världen över kombinerar Scania sitt modulsystem med Scania Produktion 
System, SPS, för att ständigt förbättra produktionen. SPS skapar ett gemensamt 
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språk för företagets produktionsanläggningar och lägger grunden för ett arbete 
som ständigt fokuserar på kund, värderingar och arbetssätt.  
 

2.5 Scania Transmission   
 
Scania Transmission i Södertälje, DX, är en produktionsenhet inom Scania och 
omfattar ca 550 anställda. Inom DX bereds och tillverkas artiklar för 
växellådor, axlar och motorer. 
 

2.5.1 Organisation 
 
Organisationen inom DX är under Transmissions chef uppdelad i åtta 
funktioner enligt Figur 2:1. Inom DXA och DXC utförs själva produktionen. 
Dessa funktioner stöds sedan av övriga funktioner, bland annat DXTV/Q som 
ansvarar för det övergripande kvalitetsarbetet.  

Figur 2:1. DX organisation 

 
Produktionen är organiserad i tre verkstäder; Södra växellådsverkstaden 
(DXC), Östra växellådsverkstaden (DXA) och Synkroniseringsverkstaden 
(DXA). DXA och DXC är i sin tur sedan indelade i bearbetnings- och 
härderiavdelningar.  
 

 

DX 
Transmissionstillverkning 

Chef 

DX 
Sekreterare 

DXA 
Transmissionsartiklar 

DXC 
Transmissionsartiklar 

DXE 
Ekomomi 

DXH 
Personal 

DXL 
Planering & logistik 

DXTV/Q 
Ledn. repr.  

Kvalitet & Miljö 

DXT 
Produktionsteknik 

DXU 
Underhåll 
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2.5.2 Tillverkning 
 
Huvudprocesserna i Transmissionstillverkningen är bearbetning och 
värmebehandling. De flesta artiklar mjukbearbetas genom till exempel 
svarvning, fräsning och/eller driftning. Därefter härdas många av dem för att 
sedan bearbetas i härdat tillstånd genom hårdsvarvning, slipning eller hening. 
Inom DXC produceras främst axlar, konväxel- och korsartiklar medan DXA 
bearbetar och härdar kugghjul samt synkroniseringsartiklar. De färdiga 
artiklarna från Scania DX levereras till växellådsmonteringen i Sibbhult och 
Tucuman (Argentina), axelmonteringen i Falun och motormonteringen i 
Södertälje.  
 

2.5.3 Produktionssystem 
 
Sedan slutet av 1990- talet har Scanias produktionssystem, SPS, varit ett 
rättesnöre för arbetet inom DX. Modellen för SPS kan liknas vid ett hus där 
ledarskapet är en viktig förutsättning. Figur 2:2. Grunden i huset är de tre 
värderingarna som har följande logiska samband: 
 

”Våra kunder ger oss startsignalen för att börja producera. 
 Engagerade medarbetare är förutsättningen för att tillverka 
 våra högklassiga produkter och vi stärker vår konkurrenskraft 
 genom att göra oss av med slöseri.” 
(Scanias Produktions System, 2002, s 4)  

Figur 2:2. Visualisering av SPS- huset och aktuella projekt.  



 Företagsbeskrivning 
   

 9 

Huset är uppbyggt kring de fyra huvudprinciperna som ska genomsyra den 
dagliga verksamheten. Mitt i huset återfinns också de prioriteringar som alltid 
ska vara styrande i verksamheten. Figur 2.2.  
 
SPS tolkas och tillämpas fritt inom Scania. För DX utgör principerna och 
prioriteringarna i SPS riktlinjer för utveckling och drift av verksamheten enligt 
följande punkter: 
 

• Standardiserat arbetssätt/normalläge  
Varje process ska ha en standardiserad beskrivning av hur den bedrivs 
samt utformas i enlighet med underprinciperna.  

• Rätt från mig  
Varje process skall ha ett arbetssätt som säkerställer utgående kvalitet i 
varje steg. 

• Förbrukningsstyrd produktion 
Varje process skall ha arbetssätt där behovet styr starten av 
produktionen. 

• Ständig förbättring 
Varje process skall ha ett arbetssätt som säkerställer uppföljning och 
förbättring. 

• Prioriteringar 
Vid prioritering av aktiviteter ska prioriteringsordningen följas. 

 

2.5.4 Projekt inom DX  
 
För att uppfylla SPS arbetar DX med tre stora projekt; P2000, DX 
kvalitetssäkring och DX logistik. Figur 2:2. Dessutom har DX en 
”Organisation för ständiga förbättringar” (Bilaga 7).  
 
Projektet P2000 är en stegmodell som används för att uppfylla principen 
Standardiserat arbetssätt/normalläge. Arbetet med P 2000 startade 1997 för att 
inom organisationen föra in standardiserat arbetssätt där operatörerna själva, 
inom sina arbetsgrupper, vårdar arbetsplats och utrustning samt systematiskt 
arbetar med att utmana processen genom ständiga förbättringar. Detta 
normalläge utgör utgångspunkten för ständiga förbättringar. Stegmodellen 
P2000 är verktyget grupperna använder sig av för att skapa ett första 
normalläge. Syftet är att stegmodellen ska implementeras i det dagliga arbetet 
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genom certifiering av respektive grupp i tre steg. Målen med dessa steg och 
kopplingen mellan P2000 och SPS visas i Bilaga 1. 
 
DX kvalitetssäkringsprojekt syftar till att samordna aktiviteter så att principen 
Rätt från mig kan uppfyllas, det vill säga skapa möjligheter att göra rätt från 
början genom ändamålsenliga verktyg, instruktioner och metoder. Detta projekt 
beskrivs utförligare i Bilaga 7. 
 
Projektet DX logistik svarar mot principen Förbrukningsstyrd produktion och 
målet med det är att öka leveransprecisionen genom visuella buffertar och 
färdigvarulager i Södertälje istället för hos kunderna.
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3 Metod  
 
Detta kapitel behandlar olika metoder som kan användas för att uppfylla syftet 
med examensarbetet. Därutöver diskuteras teorier och angreppssätt bakom de 
metoder som examensarbetarna valt att använda för att samla in, behandla och  
analysera data. Arbetsgången och tillämpningen av metoderna beskrivs 
utförligt i kapitel 4. 
 

3.1 Projektspiralen 
 
Ett vanligt och kostsamt arbetssätt i projekt är att skynda sig igenom för-
undersökning och gå direkt på genomförande. Då förutsättningarna för ett 
projekt ändras med tiden och möjligheterna till påverkan och utveckling av 
förslag samt lösningar är störst i de tidiga stadierna, är detta ett mindre lyckat 
arbetssätt.  
 
Flera författare berättar om alternativa metoder för att undvika detta. Bergman 
och Klefsjö (1995, s 198, s 404) beskriver två cykliska arbetssätt, dels PDSA- 
cykeln och dels företaget Xerox förbättringsprocess som genomförs i sex steg. 
Examensarbetarna ämnar i detta arbete följa ett tredje alternativ, en 
projektcirkel, som beskrivs i Johansson (1995). Figur 3:1. Cirkeln består av åtta 
steg, från planering och kartläggning till förslagsarbete, implementering och 
utvärdering. Syftet är att cirkeln ska gås igenom i flera varv och meningen är 
att varje steg ska arbetas igenom tämligen kreativt och snabbt för att undvika 
att fastna i detaljer. Figur 3:2. För varje nytt varv i cirkeln ska tyngdpunkten 
läggas på ett senare steg för att driva projektet framåt. I slutet av varje varv 
passeras en beslutspunkt som är betydelsefull för avgränsningar och det 
fortsatta arbetet. 

Figur 3:1.. Projektcirkeln  Figur 3:2. Projektspiralen  
Idé från Johansson (1995). Idé från Johansson (1995). 
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3.2 Vetenskapligt perspektiv 
 
Vetenskap är system av beprövade metoder som används för att grundligt 
undersöka, beskriva och förklara verkligheten. Att forska är att systematiskt 
studera något delvis känt område med noggrannhet och teoretisk medvetenhet. 
(Nordstedts Svenska Ordbok AB, 1999). I detta examensarbete ska 
vetenskapen användas för att forska på verkligheten.  
 
Skillnaden i vardaglig och vetenskaplig kunskap ligger i sättet att ta fram den. 
För att åstadkomma den senare används vetenskapliga metoder i syfte att få 
kontroll över hur egna erfarenheter och värderingar påverkar kunskaps-
bildningen samt få rätt sorts och tillräcklig mängd information om de fenomen 
som ska undersökas. Forskaren ska se sammanhang, sammanställa och uttrycka 
informationen. För att öka tillförlitligheten och trovärdigheten i forskningen är 
det därför viktigt att välja angreppssätt utifrån vilken typ av information som 
ska samlas in samt hur den ska analyseras och sammanställas. (Patel & 
Tebelius, 1987). I detta delkapitel presenteras vetenskapliga angreppssätt, 
metoder och resonemang kring några frågor som en forskare ställs inför.  
 

3.2.1 Hermeneutisk och Positivistisk forskning 
 
Det finns två inriktningar inom forskningen; hermeneutiken och positivismen. 
Enligt Bengtsson och Bengtsson (1995) söker en positivist hårda fakta och 
grundar sitt vetande på iakttagelser av verkligheten, det vill säga på erfarenhet 
eller empiri. Positivisten skiljer därmed tro från vetande och lägger stor vikt i 
begrepp som precision och faktum. Hermeneutik är positivismens motpol där 
forskaren studerar det mjuka och tolkar innehåll och mening. Både Bengtsson 
och Bengtsson samt Patel och Tebelius (1987) poängterar dock att innebörden 
är omöjlig att tyda utan analys av sammanhanget, då helheten representerar mer 
än bara summan av de enskilda delarna.  
 

3.2.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder  
 
Flitigt använda begrepp inom samhällsvetenskaperna är ”kvalitativ forskning” 
och ”kvantitativ forskning”. Skillnaden mellan dessa ligger dock i 
behandlingen av data mer än metoden som sådan. Kvalitativ forskning är 
inriktad på ord och kvantitativ forskning på siffror som analysenhet. 
(Denscombe, 2000, s 203-207).  
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Flera författare skriver om skillnaderna mellan metoderna, men i praktiken 
inriktas diskussionerna på hur svårt det är att sära dessa. Kvale (1997, s 67-70) 
anser att metoderna egentligen är verktyg som interagerar under forsknings-
processen medan Patel och Tebelius (1987) menar att forskaren själv måste 
välja den form för bearbetning och analys som ger önskad kunskap. Johansson 
och Sandkull (2000, s 202-203) diskuterar huruvida företagsforskare behöver 
välja någon av de två, då de flesta inriktar sin datafångst på allt material av 
intresse och undersöker det med alla tillgängliga metoder som bedöms 
lämpliga.  
 
Kopplingen mellan kvalitativa och kvantitativa metoder samt positivism och 
hermeneutik är på grund av ovanstående resonemang svår att göra. Enligt 
Johansson och Sandkull uppstod diskussionen om kvantitativa och kvalitativa 
metoder inom den positivistiska forskningstraditionen. Bengtsson och 
Bengtsson (1995) menar att man förenklat kan säga att positivismen använder 
kvantitativa metoder medan hermeneutiker föredrar kvalitativa.  
 

3.2.3 Induktion och deduktion 
 
Inom vetenskapen talas det om två angreppssätt för att identifiera problemet; 
induktion och deduktion, vilka båda beskriver en forskningsansats. Det ena kan 
sägas börja där det andra slutar och som Figur 3:3 visar är deduktion 
bevisandets väg medan induktion är upptäckandets väg. (Patel & Tebelius, 
1987).  

Figur 3:3. Induktiv och deduktiv ansats. Idé från Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001, 
s 220). 
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3.3 Datainsamling 
 
När forskaren formulerat problemet, bestämt angreppssätt och vilken 
undersökning som ska genomföras krävs ytterligare ställningstagande 
beträffande metoder för datainsamling.  
 

3.3.1 Val av datainsamlingsteknik 
 
Det finns enligt Bengtsson och Bengtsson (1995) två olika typer av 
undersökningsmetoder; skrivbordsundersökningar och fältundersökningar.  
Vid skrivbordsundersökningar undersöks tillgängliga dokument och 
information som andra redan producerat, så kallad sekundärdata. 
Fältundersökningar innebär att man samlar in primärdata, det vill säga 
anskaffar material och gör iakttagelser specifikt för den egna undersökningen. 
Bengtsson och Bengtsson (1995) påpekar att det i praktiken är mycket ovanligt 
att forskning enbart baseras på primärdata. Däremot förekommer det studier där 
alla uppgifter tas fram genom skrivbordsundersökningar.  
 
För att samla in primär- respektive sekundärdata krävs olika metoder och 
angreppssätt. Bengtsson och Bengtsson (1995) nämner flera informationskällor 
som kan användas vid skrivbordsundersökningar och anger för insamling av 
primärdata tre olika tillvägagångssätt; direkt observation, intervju och 
experiment. Examensarbetarna avser använda sekundärdata från olika källor 
och anskaffa primärdata genom intervjuer och observationer. Nedan följer 
teorier om de insamlingsmetoder som är aktuella för genomförandet av 
examensarbetet. 
 

3.3.2 Insamling av sekundärdata 
 
För att kunna besvara problemställningen så heltäckande som möjligt måste 
forskaren samla in dokument av olika typer från skilda håll. Med dokument 
avses skriftligt nedtecknat material såväl som bandupptagningar, film och 
fotografier. (Patel & Tebelius, 1987). Dokument kan bland annat anskaffas via 
bibliotek, tidningar och tidskrifter, databassökningar, Internet och företagets 
egen tryckta litteratur och information. 
 
Fördelarna med att använda sekundärdata är bland annat att mycket information 
kan samlas in på kort tid och med små medel. Bengtsson och Bengtsson (1995) 
betonar dock vikten av att precisera problemställningen så att den mängd data 
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som anskaffas blir hanterlig. Dessa författare framhåller också vikten av att 
forskaren är objektiv och att insamlade dokument källgranskas. Även Patel och 
Tebelius poängterar detta och menar att tolkningen av materialet måste ske med 
hänsyn till både nuvarande och upphovsmannens tankar, kultur och tidsålder. 
 

3.3.3 Urval i samband med primärdatainsamling 
 
När primärdata ska samlas in måste målpopulationen specificeras. Då det ofta 
inte är försvarbart att undersöka hela populationen måste i de flesta fall också 
ett representativt urval göras. Enligt Christensen (2001) finns två olika typer; 
sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval. Undersökningens resultat 
påverkas av i vilken grad urvalet överensstämmer med populationen i sin 
helhet. Det är därför viktigt att ta hänsyn till urvalets fel och brister, som till 
exempel bortfall. Allmänt gäller att ju större urval desto större chans att 
urvalets uppfattningar stämmer överens med populationens. (Ibid.). 
 

3.3.4 Intervjuer 
 
Inom forskningen är intervjuer en vanlig metod för insamling av primärdata 
och följaktligen omskriven och diskuterad av flera författare. Denscomb (2000) 
skiljer på strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer samt 
personliga intervjuer och gruppintervjuer. Patel och Tebelius (1987) däremot 
skiljer mellan telefonintervjuer och personliga möten samt intervjuns grad av 
standardisering och strukturering. Flera författare räknar även in enkät-
undersökningar som intervjuer eftersom informationsinsamlingen sker med 
frågor. Svårigheterna, med att skapa en enkät där svarsfrekvensen blir hög och 
respondenternas svar tillförlitliga, gör att examensarbetarna inte avser använda 
enkäter utan fokuserar på intervjuer i semistrukturerad form och personliga 
möten.  
 
Patel och Tebelius (1987) beskriver ett personligt möte mellan två människor 
där en intervju genomförs; en så kallad besöksintervju. Nackdelen med en 
sådan intervju är eventuella kostnader för att träffa personen och att mötet på 
olika sätt kan påverka de svar som erhålls. Fördelen är att alla typer av 
intervjuer kan genomföras.  
 
Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en färdig lista på ämnen som 
ska behandlas och frågor som ska besvaras. Ordningsföljden på frågorna är 
dock inte fastställd, svaren är öppna och tonvikten ligger på att den intervjuade 
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utvecklar sina synpunkter. (Denscomb, 2000). Nackdelar med intervjuer i 
allmänhet är bland annat att de tar tid att genomföra, frågorna kan vara ledande 
och resultaten bli personberoende snarare än vetenskapliga. (Kvale, 1997, 
s 257). Resonemang kring utförande och analys av intervjuer beskrivs inte här 
utan finns att läsa i ovan nämnda källor. 
 

3.3.5 Observationer 
 
Observationer är en metod för primärdatainsamling där forskaren kommer nära 
det som ska studeras samtidigt som den inte kräver kommunikation utan bygger 
på direkta observationer av händelser. (Patel & Tebelius, 1987). Denscomb 
(2000) beskriver observationer som systematiska eller deltagande och tar upp 
fördelar och nackdelar, punktlistor och tips för genomförande. Examens-
arbetarna väljer dock att beskriva begreppet utifrån Patel och Tebelius (1987) 
som fokuserar på typerna strukturerade och ostrukturerade observationer. Båda 
dessa kräver noga förberedelser och planering och det finns enligt författarna 
vissa frågor som en forskare måste fundera över innan observationerna inleds: 
 
Vad ska observeras och hur ska observationerna registreras? 
Vid ostrukturerade observationer vill forskaren samla in så mycket information 
som möjligt om ett problemområde och notera ”allt” som händer. Vid sådana 
observationer antecknas oftast nyckelord som vid ett senare tillfälle beskrivs 
mer utförligt. Strukturerade observationer följer istället ett observationsschema. 
Detta gör att forskaren vet exakt vad som ska observeras och kan pricka av på 
sitt schema när ett beteende inträffar. En väl genomförd strukturerad 
observation gör bearbetning och sammanställning enklare än noteringar från en 
ostrukturerad observation. (Patel och Tebelius, 1987). 
 
Hur ska observatören förhålla sig? 
Oberoende av observationstyp ställs observatören inför frågeställningarna om 
den ska delta eller inte (deltagande eller icke deltagande) och om personerna 
som observeras ska veta om att de observeras eller inte (observatören är känd 
eller okänd). (Ibid.). Enligt Kylén (1994) måste forskaren vara medveten om 
hur han/hon påverkar det insamlade underlaget. De individer som vet om att de 
iakttas kan förända sitt beteende men även om betraktaren är okänd påverkas de 
som observeras på ett omedvetet plan. (Ibid.). 
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3.3.6 Benchmarking 
 
Benchmarking är ett arbetssätt som syftar till att lära av goda förebilder för att 
uppnå egna förbättringar. Liknande förklaringar av begreppet förekommer i 
flera källor, bland annat i ”Benchmarking – ett sätt att lära av andra” av 
Berggren (1992). Sandkull och Johansson (2000, s 146) anser även att 
benchmarking kan beskrivas som en systematisk och civiliserad form av 
industrispionage. 
 
Bergman och Klefsjö (2001, s 437) framhåller dock vikten av att de parter som 
deltar har samma syn på umgänget och att benchmarking ska bygga på 
förtroende mellan deltagarna. Det svenska institutet för kvalitetsutveckling 
(SIQ) delar denna uppfattning och ingår tillsammans med 16 andra länder i ett 
nätverk som främjar en gemensam syn på hur benchmarking ska bedrivas för 
att alla inblandade parter ska uppnå förbättringar. SIQ definierar benchmarking 
enligt följande: 
 

”Benchmarking är att systematiskt jämföra med, 
utvärdera och lära av goda förebilder, oavsett 
bransch och geografiskt läge. Syftet är att få insikt 
och kunskap som omsätts till effektiva förbättringar 
i den egna verksamheten”. 
(www.siq.se. [2003-09-08].) 

 
Nödvändigheten av att driva ett benchmarkingprojekt gradvis och systematiskt 
tycks vara en gemensam åsikt som flera författare har. Det finns åtskilliga 
modeller som beskriver utförandet i olika steg, men de innehåller, enligt SIQ, 
samma grundprinciper och har samma syfte. Det är samtidigt få benchmarking-
studier som är helt likartade och det viktiga 
är enligt Berggren (1992) att den modell 
som används anpassas till den egna 
verksamheten. 
 
Examensarbetarna har för avsikt att använda 
en kort men heltäckande modell som 
presenteras av SIQ. Figur 3:4. Denna visar 
vikten av att förstå och analysera den egna 
verksamheten innan benchmarking- 
studien utförs, vilket även Bergman 
och Klefsjö (2001, s 437) poängterar. Figur 3:4. SIQ:s modell för       

benchmarking. 
 (www.siq.se. [2003-09-08].) 
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Flera källor, bland annat ovannämnda, beskriver aktiviteter och viktiga 
beslutspunkter för de olika stegen i arbetet, men dessa behandlas inte vidare 
här. Värt att notera är dock de otaliga källor och metoder som kan användas 
för att samla information om benchmarkingpartners, bland annat officiella 
rapporter och publikationer, tidningar, mässor, enkäter, personliga kontakter 
och direkta företagsbesök. (Berggren, 1992). Bergman och Klefsjö  
(2001, s 438) framhåller också vikten av att den insamlade informationen sedan 
anpassas till den egna organisationen för att lösningarna ska ge förbättringar 
och ökad konkurrenskraft. 
 

3.4 Sammanställning och analys av data 
 
I samband med insamling, strukturering och analys av data återkommer i 
litteraturen två samlingar av verktyg; De sju förbättringsverktygen och De sju 
managementverktygen. För att generera idéer nyttjas också ofta kreativitets-
metoder i samband med dessa. Examensarbetarna avser använda verktyg och 
metoder ur de två grupperna men tror inte att alla kommer att behövas. Nedan 
beskrivs de två samlingarna kortfattat.  
 

3.4.1 De sju förbättringsverktygen 
 
De sju förbättringsverktygen är hjälpmedel för insamling, strukturering och 
analys av numerisk (kvantitativ) data. Figur 3:5. Dessa sammanställdes på 
sextiotalet i syfte att kombinera enkla och effektiva verktyg som var man skulle 
kunna använda. (Bergman och Klefsjö, 2001, s 219-237).  

Figur 3:5. De sju förbättringsverktygen enligt Bergman och Klefsjö (2001, s 220). 
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Vilka förbättringsverktyg som ingår i samlingen varierar något mellan olika 
källor men Bergman och Klefsjö beskriver de sju som visas i Figur 3:5. Ibland 
innefattas även flödesschema vilket är ett redskap för att kartlägga verksamhet i 
syfte att förstå den och fånga förbättringsmöjligheter. (Ibid.). 
 
Vid datainsamling föreslår författarna att verktyg som strecktablåer och 
checklistor av olika slag ska användas. Histogram nyttjas för att strukturera 
insamlad data och beskriva materialet. Data kan även struktureras med 
paretodiagram som, om flera problemområden är aktuella i arbetet, även kan 
nyttjas för att prioritera vilket problem som är allvarligast. Ishikawadiagram, 
även kallat fiskbensdiagram och orsak-verkan-diagram, används till exempel 
för att urskilja orsaker till ett problem. Diagrammet konstrueras genom att man 
först försöker ta reda på vilka tänkbara huvudorsaker som finns till problemet. 
Därefter söks orsakerna till dessa vilket gör att ett diagram likt ett fiskben 
bildas. Figur 3:5. (Ibid.). 
 
Uppdelning, sambandsdiagram och styrdiagram är andra verktyg som kan 
användas för att urskilja orsaker. Figur 3:5. Styrdiagram används främst för att i 
produktion ta ut enheter och ta mått som sedan vägs samman och prickas in i 
ett diagram, för att ge information om förändringar i processen och hjälp att 
finna orsaker till avvikelser. (Ibid.). 
 

3.4.2 De sju ledningsverktygen 
 
De sju ledningsverktygen, även kallade de sju managementverktygen, är 
sammanställda och delvis förenklade för att underlätta strukturering och analys 
av verbal (kvalitativ) information. Figur 3:6. Verktygen beskrivs av Bergman 
och Klefsjö (2001, s 506-523) och ytterligare beskrivningar av hur verktygen 
kan användas och vad man ska tänka på finns beskrivet i boken ”De sju 
ledningsverktygen” av Klefsjö m.fl. (1999). 
 
Enligt Bergman och Klefsjö kan man med fördel kombinera flera av verktygen 
i samlingen för att få en effektiv och mer tillförlitlig sammanställning och 
analys av sina data. En kombination för att identifiera problem och finna samt 
prioritera lämpliga lösningar är släktskaps-, träd-, och matrisdiagrammet; även 
kallad trilogin. 
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Författarna föreslår att arbetet med dessa lämpligen sker i en grupp som med 
brainstorming genererar idéer, faktorer eller åsikter samt diskuterar desamma. 
  

Figur 3:6. De sju ledningsverktygen enligt Bergman och Klefsjö (2001, s 506). 

 
Släktskapsdiagram används med fördel för att strukturera stora mängder data, 
där faktorer som kan associeras till varandra inordnas i olika grupper. Med 
träddiagram kan bland annat ett preciserat problem eller en definierad idé 
därefter systematiskt brytas ned i sina beståndsdelar. Matrisdiagrammet 
används för att undersöka och åskådliggöra logiska samband mellan faktorer. 
En tillämpning av trilogin är enligt Bergman och Klefsjö att koppla ihop 
problem framtagna med släktskapsdiagram och lösningsförslag från ett 
träddiagram i ett matrisdiagram. Därefter kan sambanden värderas för att ge ett 
underlag för en prioritering av vilka förbättringsförslag som är mest effektiva 
för de problem som finns. (Ibid.). 
 
Relationsdiagram är ett annat verktyg som används för att illustrera logiska 
samband mellan exempelvis ett problem och olika data, särskilt då det är 
komplicerat att se eller fastställa relationer med vanligt resonemang eller skilja 
på symtom och underliggande problem. Figur 3:6. Matrisdataanalys är 
kortfattat ett verktyg för hantering av numerisk data medan process-
beslutsdiagram och pildiagram används för att göra planeringar för att nå 
avsedda resultat. Figur 3:6. (Ibid.) 
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3.4.3 Brainstorming 
 
Även Persson (2002, s 116-155) beskriver förbättringsarbete och behandlar då 
flera av de sju förbättringsverktygen integrerat med ledningsverktyg och 
flödesdiagram. Liksom Bergman och Klefsjö (2001) trycker Persson på 
nyttjandet av kreativitetsmetoder i arbetet och anger brainstorming som en 
användbar metod. Enligt Persson kännetecknas brainstorming av att: 
 

• två eller flera personer samlas och spånar fram idéer och förslag. 
• alla förslag skrivs upp på till exempel en tavla eller ett blädderblock så 

att alla kan se dem och få nya idéer. 
• man fortsätter så länge idéerna flödar. 
• ingen kritik får ges under idéskapandet utan lämnas till efterkommande 

analys. 
  

3.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är tre begrepp viktiga att diskutera i 
forskningssammanhang. De uttrycker tillförlitligheten i studien och dess 
resultat och diskuteras enligt Kvale (1997, s 207) vanligen vid verifiering av 
kunskap.  
 
Kvale (1997, s 64-66), liksom flera andra källor, anger att forskarens 
objektivitet är en avgörande faktor för studiens reliabilitet och validitet. Något 
som är viktigt att beakta då dessa båda begrepp diskuteras är att en bristande 
validitet inte kan uppvägas av en hög reliabilitet. Det är således viktigare att 
sträva efter en hög validitet framför en hög reliabilitet. Begreppen står i ett 
sådant förhållande till varandra att forskaren inte enbart kan ta hänsyn till det 
ena och strunta i det andra. Figur 3:7. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 3:7 Förklaring av begreppen reliabilitet och validitet. Idé från Zikmund (2000). 
 

 

Hög validitet 
Låg reliabilitet 
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3.5.1 Reliabilitet 
 
Enligt Kvale (1997, s 213) har reliabilitet att göra med hur konstant studiens 
forskningsresultat är, medan det enligt Bengtson och Bengtsson (1995) handlar 
om tillförlitlighet och att motverka skevheter samt felaktigheter i studiens 
resultat. Kriteriet på tillförlitlighet beskriver Denscombe (2000) i sin tur, som 
den grad till vilken forskningsinstrumenten är neutrala och skulle ge samma 
resultat vid andra tillfällen. Författaren integrerar forskarens ”jag” i 
instrumentet och anser att frågan om tillförlitlighet blir: 
 

”Om någon annan genomför undersökningen, 
kommer han eller hon fram till samma resultat 
och drar han eller hon samma slutsatser?” 
(Denscombe, 2000, s. 250) 

 
För att behandla reliabilitet så bra som möjligt föreslår Denscombe (2000) 
liksom flera andra författare att forskaren tydligt ska redogöra för forskningens 
mål och förutsättningar, hur forskningen genomfördes samt resonemangen 
bakom de beslut som fattats vid till exempel urval. 
 

3.5.2 Validitet 
 
Med validitet, eller relevans, menas enligt Bengtson och Bengtsson (1995) att 
forskaren verkligen samlat in data om det som han/hon avsett att undersöka. 
Kvale (1997, s 85, s 213) är av samma åsikt men framhäver även att validering, 
eller verifiering, inte tillhör något särskilt stadium i en undersökning utan bör 
uppmärksammas under forskningsprocessens samtliga stadier.  
 
Flera författare diskuterar hur resultat i allmänhet kan valideras på olika sätt. 
Denscombe (1997, s 251) sammanfattar detta i ett antal frågor: 
 

• I vilken utsträckning överensstämmer resultaten och slutsatserna med 
existerande kunskap inom området? (Extern validitet) 

• Har flera oberoende forskare, informationskällor eller metoder använts 
för att besvara en fråga? (Triangulering) 

• Har de personer som tillhandahållit information fått ta del av 
forskarens tankegångar och förklaringar? 

• Har forskaren undersökt flera alternativa förklaringar och inte fallit för 
första bästa? 
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• Har forskarens influens i undersökningen erkänts och redovisats? 
• Har personer, objekt eller andra undersökningsenheter valts ut på 

rimliga och tydligt redovisade grunder? 
• Gör slutsatsernas komplexitet rättvisa åt det undersökta området? 

 
Bengtson och Bengtsson (1995) skildrar forskarens relation till validitet ur 
ytterligare ett perspektiv som i hög grad är aktuellt för examensarbetarna. De 
påpekar att det är viktigt att vara källkritisk och uppmärksam på validiteten när 
dokument från exempelvis företag och föreningar samt privata anteckningar 
utforskas eftersom de kan innehålla subjektiva spekulationer.  
 

3.5.3 Generaliserbarhet 
 
Generaliserbarhet är ett begrepp som särskilt diskuteras vid fallstudier. Kvale 
(1997, s 209) beskriver detta och menar att frågan huruvida resultaten är 
generaliserbara alltid ställs vid intervjuundersökningar. Detta till följd av att vi i 
vardagen generaliserar mer eller mindre spontant och utifrån erfarenhet och 
situation skapar förväntningar om vad som kommer att hända i olika lägen. 
Kvale (1997, s 211) resonerar även kring vem, forskaren eller läsaren, som ska 
utföra den analytiska generaliseringen men framhåller att det viktigaste är att 
forskaren presenterar tillräckligt med belägg för att generaliseringen ska kunna 
genomföras. 
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4 Empiri 
 
Detta kapitel beskriver hur examensarbetet genomförts och motiverar valet av 
metoder och arbetssätt. Teorierna bakom de metoder som nämns i empirin 
behandlas i kapitel 3.  
  

4.1 Arbetsgång 
 
Examensarbetet bedrevs under 20 veckor (september 2003 till januari 2004) 
som ett projekt där såväl förutsättningarna som verkligheten väntades förändras 
över tiden. Vi valde därför att arbeta cykliskt efter den projektspiral som 
beskrivs av Johansson (1995). Med examensarbetets syfte och de olika stegen i 
projektcirkeln som utgångspunkt, planerade vi att arbeta igenom spiralen i tre 
varv och ha olika fokus för varje varv. Figur 4:1. Denna uppdelning var sedan 
grunden för arbetsgången och den framåtdrivande kraften i projektet.  

Figur 4:1.  Beskrivning av arbetsgång i projektet. Idé från Johansson (1995). 

 

4.2 Varv 1  
 
Under Varv 1 låg fokus på planering och kartläggning. Inledningsvis ägnades 
mycket tid åt förberedelse och strukturering av projektet samt till att lära känna 
arbetsplatsen och personalen. Därefter inriktades arbetet på datainsamling via 
litteratur- och dokumentstudier samt kartläggning av Transmissions-
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tillverkningens, DX, verksamhet. Även analyser av insamlad data påbörjades 
parallellt med kartläggningen. 
 

4.2.1 Planering 
 
Den första veckan lade vi upp en tidsplan för projektet och delade in arbetet i 
åtta huvudpunkter. Planeringen av de tre varven och punkterna gjordes 
övergripande enligt följande: 
 
Varv 1: v. 336-341 Varv 2: v. 342- 347 Varv 3: v: 348-404 

(inklusive två veckors jullov) 
 

• Introduktion (v. 336-338) 
• Handledning (v.336-404) 
• Teoristudier (v. 337-351) 
• Kartläggning (v. 337-343) 
• Rapportskrivning (v. 338-404) 
• Utvärdering och analys (v. 341-345) 
• Förbättrings- och förslagsarbete (v. 345-348) 
• Val och vidareutveckling av förbättringsförslag (v. 347-351) 

 
Utifrån denna plan gjordes sedan kontinuerligt mer detaljerade planeringar där 
mål, arbetssätt, metoder och verktyg specificerades för perioder om tre veckor i 
taget. I samband med att en ny period planerades utvärderades också den som 
varit. På detta sätt kunde vi skapa konkreta delmål och beslutspunkter som 
hjälpte oss att arbeta cykliskt samtidigt som vi såg till att den övergripande 
tidsplanen följdes och projektet drevs framåt. För att ytterligare strukturera 
arbetet och skapa en bild av vart vi ville nå planerade vi även tidigt 
huvuddragen av denna rapport och beslutade att varje dag skriva dagbok för att 
kunna följa upp arbetet i efterhand.  
 
Redan inledningsvis planerade vi in en timme i veckan för handledning med 
vår handledare på Scania DX samt tre besök i Luleå. Vid dessa besök hade vi 
tid att träffa våra handledare vid universitetet men också medverka vid 
seminarier tillsammans med övriga examensarbetare vid Avdelningen för 
kvalitets- och miljöledning. 
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4.2.2 Introduktion 
 
Under examensarbetets första dag deltog vi i en mätteknisk utbildning, vilken 
alla operatörer vid Transmission i Södertälje ska genomgå som ett led i DX 
kvalitetssäkringsprojekt. Utbildningen gjorde att vi snabbt fick kontakt med 
företagets kvalitetssäkringsarbete då mycket av detta faller inom mätområdet.  
 
Den första veckan ägnade vi därefter mycket tid till att sätta oss in i uppgiften, 
orientera oss på arbetsplatsen och lära känna vår handledare, uppdragsgivare 
samt den referensgrupp på tolv personer som vi skulle få hjälp och råd av i 
arbetet. Detta gjorde vi genom att gå runt i DX tre fabriker, tala med människor 
vi mötte och medverka vid företagsinterna möten.  
 

4.2.3 Teoristudier – insamling av sekundärdata 
 
De två veckorna som följde bestod till största delen av att söka, införskaffa och 
läsa sekundärdata, det vill säga litteratur och dokument. Detta för att dels få en 
bild av hur det enligt företagets egna riktlinjer och dokument är tänkt att DX 
ska arbeta med kvalitetssäkring och dels för att vi skulle läsa in oss på teorier 
och granska olika källor. Dessutom sökte vi kunskap om olika metoder och 
arbetssätt att tillämpa vid genomförandet av examensarbetet.  
 
Sekundärdata söktes via Internet, bibliotek, tidsskrifter, internt på DX samt på 
Kvalitetsmässan i Stockholm. I arbetet refererar vi endast till den teori som är 
direkt kopplad till examensarbetet och endast dessa källor nämns i referens-
listan. De dokument och den litteratur vi har studerat omfattar dock all 
information vi kommit över som haft relevans för arbetet och handlade bland 
annat om processledning, arbetsmiljö, Lean Production, Toyota Produktions-
system, ledarskap och dagens framstående företag. Vi läste även om olika 
datainsamlingsmetoder, ämnesområden som kvalitet och mätning samt DX 
interna litteratur vilken till stor del återfanns på Inline, det interna 
datanätverket.  
 
Insamlingen av sekundärdata omfattade kontinuerliga diskussioner mellan oss 
examensarbetare eftersom vi inte kunde läsa all information båda två. Var och 
en utforskade istället olika källor på egen hand och därefter refererade samt 
diskuterade vi dessa för att tillsammans ta ställning till om de var relevanta för 
arbetet.  
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Parallellt med teoristudierna började vi även fundera över och diskutera vilka 
faktorer som inverkar på kvalitetssäkringen av artiklar. Detta resulterade i ett 
Ishikawadiagram med sju huvudfaktorer. (Bilaga 2). Under huvudfaktorerna 
sorterade vi, med slutsatser från insamlad sekundärdata, alla de faktorer som vi 
ansåg påverka.  
 

4.2.4 Kartläggning – insamling av primärdata 
 
I samband med uppstarten av examensarbetet valde vår handledare och 
uppdragsgivare på Scania ut två artikelflöden som vi skulle studera. Det ena 
flödet, som vi kallar Flöde A, ansågs ha ett högt normalläge och få 
kvalitetsavvikelser medan det andra flödet, Flöde B, bedömdes ha ett sämre 
normalläge med fler kvalitetsavvikelser. Syftet var att med utgångspunkt från 
skillnader och likheter i arbetssätt etcetera mellan dessa flöden kartlägga hur 
DX kvalitetssäkrar samt identifiera eventuella brister.  
 
Vi fattade, med utgångspunkt från sekundärdata, beslut om att använda 
intervjuer och observationer parallellt för att samla in primärdata av DX 
verksamhet. För att strukturera datainsamlingen delades kartläggningen upp i 
förberedelser och genomförande. Vi avsåg även samla in primärdata med 
benchmarking, via direkta företagsbesök, för att se hur andra företag valt att 
jobba med kvalitetssäkring. Eftersom företagsbesöken inte är en del av 
kartläggningen av DX verksamhet beskrivs detta i ett eget avsnitt (4.2.5). 
 
Förberedelser  
Innan vi började tillämpa intervjuer och observationer planerade vi under två 
veckor syftet med dem, vad vi ville undersöka och hur vi skulle genomföra 
dem. Utifrån Ishikawadiagrammet tog vi fram ett frågeformulär med drygt 
150 frågor (Bilaga 3) fördelade på fyra huvudområden som vi ville undersöka:  
 

• Arbetssätt 
• Operatör 
• Tillverkningsprocessen 
• Arbetsmiljö 

 
Frågorna saknade fasta svarsalternativ för att höja den kvalitativa nivån i 
intervjuerna. Detta och mängden frågor motiverade den semistrukturerade 
intervjun då det inte är nödvändigt att strikt följa någon ordning utan istället 
låta den intervjuade få berätta. Vissa av frågorna gjordes medvetet likartade för 
att vi i efterhand skulle kunna kontrollera svaren och därmed höja validiteten på 
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undersökningen. Syftet med frågeformuläret var även att vi själva skulle kunna 
använda det som ett slags observationsschema vid våra observationer. När 
frågorna sedan ställdes sökte vi även svar på frågor som; Vem? Var? Vad? 
Hur? och  I hur stor omfattning?. 
 
Innan vi startade insamlingen av primärdata blev vi presenterade för 
operatörerna vid de två flödena av produktionsledare respektive beredare. De 
förklarade ändamålet med studien och berättade att vi skulle intervjua och 
observera operatörerna. Dessutom fick vi en genomgång av flödenas 
operationer för de artiklar vi skulle följa.  
 
Till följd av den begränsade målpopulation som de två flödena utgjorde valde 
vi medvetet att inte göra något urval för observationerna eller intervjuerna. 
Samtliga operatörer vid Flöde A: s bearbetning (fem stycken) intervjuades och 
observerades. På grund av operatörernas skiftgång och den begränsade tiden för 
kartläggningen fick vi dock bortfall och studerade fyra personer av åtta vid 
Flöde B: s bearbetning.   
 
Genomförande 
Med frågeformuläret i handen började vi, den fjärde veckan av examensarbetet, 
gå ut i produktionen och söka information om hur DX arbetar med att säkra 
artikelkvalitet. Kartläggningen genomfördes sedan kontinuerligt under sex 
veckor men med varierande intensitet. 
 
Den första veckan av genomförandet valde vi att endast fokusera på att 
intervjua och observera personalen vid Flöde A: s bearbetning för att inte 
förväxla informationen mellan de båda flödena. Därefter koncentrerade vi oss 
en vecka på Flöde B: s bearbetning innan vi i den tredje veckan övergick till att 
arbeta parallellt med de båda flödena. Vid denna tidpunkt övergick vi även till 
djupare och kompletterande studier samt undersökning av gränssnitten mot 
övrig verksamhet. 
 
De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med en eller två operatörer åt 
gången och begränsades till cirka 30 minuter samt att behandla ett eller två 
huvudområden av frågeformuläret. Flera intervjuer, vid olika tillfällen, gjordes 
dock med varje operatör för att vi skulle hinna täcka in alla frågor.  
 
Vid observationerna valde vi liksom vid intervjuerna att koncentreras oss på ett 
eller ett par områden i taget och vi genomförde dessa som icke deltagande men 
kända observatörer. Syftet med flera av observationerna var att jämföra svar på 
frågor med direkta iakttagelser för att öka undersökningens validitet. Vi 
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observerade dock även arbetssätt, strukturering av arbetsplatserna, hjälpmedel 
och så vidare.  
 
Inledningsvis ägnades tid av kartläggningen åt att delta i möten vid de två 
flödena. Detta påverkade dock både mötena och observationerna varför vi 
valde att inte använda denna informationskälla i arbetet. Vi försökte även att 
ofta röra oss ute i produktionen för att vara uppdaterade om läget och 
upprätthålla en bra kontakt med operatörerna. 
 
Vid genomförandet av såväl observationerna som intervjuerna valde vi att 
samarbeta för att öka tillförlitligheten och underlätta utförandet. På detta sätt 
kunde en av oss leda intervjuerna och observationerna medan den andre hade 
gott om tid att dokumentera stödord och komplettera med frågor från 
frågeformuläret. Efter varje intervju och observation diskuterade vi stödorden 
som antecknats och sammanfattade svaren och resultaten. 
 

4.2.5 Planering av benchmarking 
 
Efter några veckors kartläggning hade vi bildat oss en uppfattning om DX 
kvalitetssäkringsarbete och började diskuterade vad vi ville undersöka vid våra 
externa företagsbesök. Syftet med att använda benchmarking var att studera hur 
andra framstående företag arbetar med kvalitetssäkring och föra in nya idéer till 
DX.  
 
Vi sökte lämpliga benchmarkingpartners utanför Scania som var framstående i 
sitt kvalitetsarbete och som hade tillverkande produktion i Sverige. Vi sökte i 
huvudsak på Internet men även genom kontakter inom DX. Inledande 
telefonkontakt togs med ABB Motors i Västerås samt Electrolux i Mariestad 
där syftet med besöken klargjordes och datum för besöken diskuterades. Även 
ett besök på Saab i Södertälje planerades men datum för detta besök 
specificerades först under det andra varvet. 
 
Inför besöken skapade vi formulär med frågor som skulle ligga till grund för 
semistrukturerade intervjuer. Bilaga 4. Frågorna skickades till företagen i god 
tid innan besöken så att motfrågor skulle kunna ställas och besöken förberedas.  
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4.2.6 Beslut Varv 1 
 
Innan varv ett avslutades beslutade vi att kartläggningen skulle låsas vecka 344, 
den 31 oktober, och att ingen ny information om de två flödena skulle samlas in 
därefter. Detta för att fastställa förutsättningarna för det fortsatta arbetet och 
underlätta analysen.  
 

4.3 Varv 2  
 
Det andra varvet låg fokus på problemanalys. Inledningsvis blickade vi tillbaka 
till planeringen och syftet med arbetet för att finna eventuella luckor i 
kartläggningen som utförts under Varv 1. Dessutom bestämdes att en 
delredovisning av projektet skulle genomföras med referensgruppen i slutet av 
Varv 2. Detta i syfte att verifiera resultaten av kartläggningen och de 
förbättringsmöjligheter vi funnit samt presentera övergripande lösningsförslag. 
Meningen var också att vi skulle få hjälp att prioritera arbetsuppgifterna inför 
det sista varvet av examensarbetet. 
 

4.3.1 Kartläggning och verifiering av information 
 
De första två veckorna av Varv 2 ägnades åt att komplettera insamlingen av 
sekundär- och primärdata. Ytterligare primärdata samlades in genom 
semistrukturerade intervjuer med operatörer men även med produktionsledare 
och beredare för respektive flöde. Vid de sistnämna användes ett frågeformulär 
som vi förberett innan (Bilaga 5) och vi utnyttjade även intervjuerna till att 
verifiera den information som vi samlat in under Varv 1. För att ytterligare 
komplettera såväl som verifiera vår primära och sekundära information 
observerade vi även andra flöden inom DX och hade spontana samtal med 
såväl operatörer som beredare vid dessa och fem personer inom 
kvalitetsgruppen, DXTQ.  
 
Vid verifieringen framkom det att härderierna kunde ha stor inverkan på 
kvalitetssäkringsarbetet. Då vi inte studerat verksamheten vid härderierna eller 
dess gränssnitt mot de bearbetande avdelningarna genomförde vi såväl 
intervjuer som observationer vid dessa. På grund av skiftgången i härderierna 
och den korta tid vi hade tillgänglig för denna kartläggning kunde vi inte 
undersöka hela populationen. Istället intervjuade och observerade vi två 
operatörer från vartdera härderiet samt de som arbetar i härdlabbet. Utöver 
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detta intervjuade vi, utifrån tidigare nämnda frågeformulär, även en 
produktionsledare vid härderierna.  
 
De verifierade resultaten redovisas i kapitel 6. Vi anser dock att intervjuerna 
och observationerna i sin helhet inte tillför läsaren något mervärde, varken 
utomstående personer eller personal inom DX. Istället fokuserar vi på att 
presentera skillnader mellan Flöde A och Flöde B som kan vara avgörande för 
kvalitetssäkringen av DX produkter.  
 

4.3.2 Benchmarking 
 
Under Varv 2: s första veckor genomförde och sammanställde vi även de 
planerade företagsbesöken på ABB Motors och Electrolux. Vid besöken, som 
båda var cirka fem timmar långa, fick vi en kort allmän information om 
respektive företag och sedan se deras produktion. Under besöken fanns även tid 
att sitta ner och diskutera utifrån frågeformuläret i Bilaga 4. Intervjuerna 
genomfördes som semistrukturerade och företagens representanter fick till stor 
del styra vad de ville berätta och diskutera. 
 
Besöket på Saab genomfördes under varvets femte vecka och det egentliga 
syftet med det var inte benchmarking. Vi fick möjlighet att medverka vid ett 
besök som vår handledare och ytterligare en person ur DX kvalitetsgrupp 
gjorde på Saab för att få information om företagets kvalitetsarbete. Detta gjorde 
att vi inte hade någon möjlighet att diskutera våra frågor men trots detta fick vi 
svar på flertalet av dem. Vi fick även se produktionen och hur Saab arbetar med 
kvalitet ute i verkstaden. 
 
Efter besöken sammanställdes insamlad data och texten skickades till vartdera 
företag för verifiering. Resultaten av examensarbetets benchmarkingstudier 
finns att läsa i kapitel 8. 
 

4.3.3 Sammanställning och analys av data 
 
Huvuddelen av Varv 2 ägnades åt att diskutera och analysera den primärdata 
som samlats in samt sammanställa sekundärdata och jämföra informationen. 
Detta arbete handlade främst om att identifiera och analysera problem utifrån 
såväl kvalitativ som kvantitativ data. För detta använde vi verktyg ur både de 
sju förbättringsverktygen och de sju ledningsverktygen. Själva analysarbetet 
utfördes, enligt nedan, i tre steg med fokus på olika frågor:  
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Vad skapar artikelkvalitet? 
Till att börja med sammanställde och analyserade vi insamlad sekundärdata för 
att beskriva vad vi anser skapar artikelkvalitet. Detta arbete byggde mer på 
diskussioner mellan oss examensarbetare än på användandet av särskilda 
analysverktyg. Resultatet blev den modell som presenteras i Bilaga 6.  
 
Vi sammanställde även produktionsresultat från Flöde A och Flöde B i 
histogram och styrdiagram som vi sedan analyserade för att urskilja orsaker 
bakom skillnader i artikelkvalitet. 
 
Hur är det tänkt att DX ska arbeta med kvalitetssäkring? 
Med modellen i Bilaga 6 i bakhuvudet fokuserade vi oss på att försöka 
visualisera hur DX ska kvalitetssäkra i tillverkningen. Genom tolkningar av och 
diskussioner kring företagsinterna dokument samt data från den kartläggning vi 
just avslutat skapades en modell. Denna visas och beskrivs utförligt i Bilaga 7.  
 
Vilka är bristerna i DX kvalitetssäkringsarbete? 
Med utgångspunkt från de två modellerna och den primärdata som samlats in i 
kartläggningen övergick vi till att genom brainstorming konkretisera 
förbättringsmöjligheter i DX kvalitetssäkringsarbete och ”få ner dessa på 
papper”. Var och en skrev ner brister på smålappar som sedan fästes på en stor 
tavla där vi båda kunde se dem. Sammanlagt genererades cirka 70 brister och 
för att sortera dessa diskuterade vi tillsammans varje lapp och ordnade dem i ett 
släktskapsdiagram under olika förbättringsområden (Figur 4:2).  

Figur 4:2. Uppdelningen av förbättringsområden i släktskapsdiagrammet. 

 
Vi arbetade sedan vidare med diagrammet för att försöka reducera antalet 
lappar och endast ta upp de för DX mest allvarliga bristerna inom respektive 
förbättringsområde. Då vi ansåg att vi själva inte hade tillräcklig kunskap att 
göra denna prioritering tog vi hjälp av produktionsledare och beredare från 
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Flöde A och B samt två personer från mätrummen i Södra respektive Östra 
verkstaden. Vi diskuterade cirka 18 lappar från diagrammet enskilt med varje 
person och bad dem peka ut de brister som de ansåg mest allvarliga. Vi bad 
dem även kommentera lapparna för att vi skulle få synpunkter på om vi glömt 
något viktigt förbättringsområde, om problemen verkligen fanns, hur utbredda 
de tyckte problemen var eller om de inte var relevanta. Genom att väga 
samman åsikterna fick vi 15 lappar som prioriterades framför andra. Dessa är 
sammanställda i ett reducerat släktskapsdiagram som visas i Bilaga 8.  
 
Utifrån dessa fokuserade vi därefter på att analysera problemen och resonerade 
vidare kring vad i DX organisation som var grundorsakerna till dessa. Då vi 
hade svårt att skilja på symtom och underliggande problem skapade vi ett 
relationsdiagram (Bilaga 9) med vilket vi kunde identifiera tre grundorsaker.  
 
Bristerna i relationsdiagrammet blev, enligt oss själva och vår handledare på 
Scania, allt för övergripande formulerade för att vi skulle kunna få någon bra 
respons på halvtidsredovisningen. Istället försökte vi konkretisera problemen 
och beskriva flera små exempel istället för de stora övergripande.  
 

4.3.4 Förslagsarbete 
 
När verksamheten var kartlagd och bristerna analyserade samt verifierade 
började vi fundera på hur de skulle kunna lösas. Efter ett par veckors 
analysarbete i Varv 2 inleddes därför även förslagsarbetet. Huvuddelen av detta 
arbete slutfördes sedan på en vecka istället för tre som planerat. Detta för att vi 
skulle hinna få fram förbättringsförslag att presentera på delredovisningen och 
för att det föll sig naturligt att i samband med diskussioner kring bristerna 
parallellt även diskutera hur de skulle kunna åtgärdas. Förbättringsförslagen 
arbetades fram genom brainstorming och diskussioner examensarbetarna 
emellan. Idéer hämtades bland annat från den teoretiska referensramen, 
benchmarkingbesöken samt de intervjuer vi genomfört med personer inom DX. 
En inspirationskälla som vi också utnyttjade var de bra exempel vi såg under 
kartläggningen. Detta för att ta vara på de styrkor som finns inom 
organisationen. Med hänsyn till redan pågående aktiviteter och projekt inom 
DX formulerades totalt 19 förbättringsförslag.  
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4.3.5 Värdering 
 
I syfte att bedöma och visualisera i vilken utsträckning förslagen kunde lösa 
problemen kopplades dessa ihop i ett matrisdiagram. Vi analyserade sedan de 
logiska sambanden mellan vart och ett av problemen och de 19 förbättrings-
förslagen och värderade tillsammans enligt våra åsikter styrkan i respektive 
samband. Detta gjordes med en skala 1, 3 och 5 där 1 betydde att ett förslag 
hade indirekt påverkan på problemet i fråga och kunde förbättra nuläget. 
Siffran 5 stod i sin tur för ett starkt samband där förbättringsförlaget hade 
potential att avställa problemet.  
 

4.3.6 Delredovisning – val av förbättringsförslag 
 
Syftet med delredovisningen var att presentera de brister vi identifierat i DX 
kvalitetssäkringsarbete och beskriva övergripande lösningsförslag för att få 
hjälp att prioritera vilka av dessa vi skulle fördjupa oss i. Redovisningen hölls 
under vecka 348 varför val och vidareutveckling av förbättringsförslag 
försenades och tidsplanen fick förskjutas en vecka. Delredovisningen gav oss 
extra drivkraft i arbetet då vi hade ett datum att sträva mot, men krävde 
samtidigt tre dagars sysselsättning för förberedelse och genomförande.  
 
Referensgruppen och berörda chefer inom DX, totalt fjorton deltagare utöver 
oss exjobbare, var inbjudna och av dessa deltog tolv vid redovisningstillfället. 
Redovisningen avlöpte dock som planerat men endast en timme var avsatt för 
denna och vi upplevde att tiden inte räckte till några större diskussioner mellan 
oss och åhörarna. Vi redovisade till att börja med de problem som vi sett och lät 
därefter deltagarna välja ut fem problem var som de ansåg vara allvarliga inom 
DX. Vi redovisade sedan de förbättringsförslag vi tagit fram varpå åhörarna 
åter fick välja ut fem var. Vid denna prioritering skulle de även ta hänsyn till 
pågående projekt och förbättringsarbeten inom DX då vi ville undvika att 
fördjupa oss i något område som man inom företaget redan jobbar med att 
åtgärda. Resultatet av prioriteringarna av problem och förbättringsförslag 
redovisas i Bilaga 10 a och 10 b. Innan redovisningen avslutades presenterade 
vi den bedömning vi gjort i matrisen och jämförde våra åsikter. Exjobbarnas 
värdering visade sig stämma väl överens med referensgruppens prioriteringar.  
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4.3.7 Beslut Varv 2 
 
Vid delredovisningen framkom önskemål från berörda chefer som gjorde att 
förutsättningarna för det fortsatta arbetet ändrades. De menade att DX har ett 
behov av en beskrivning av hur organisationen arbetar med att säkra 
artikelkvalitet och ville därmed att vi skulle fokusera vårt arbete på att beskriva 
detta.  
 

4.4 Varv 3  
 
Det tredje varvet utgjorde resterande åtta veckors arbete och hade fokus på 
beskrivningen av DX kvalitetssäkringsarbete samt vidareutvecklingen av 
förbättringsförslag. Något som dock krävde mycket tid i tredje varvet var 
rapportskrivning och förberedelser för slutredovisningarna, dels på universitetet 
och dels på företaget. Även det tredje varvet utvärderade vi vårt arbete i de 
tidigare varven på grund av de nya förutsättningarna. 
 

4.4.1 Komplettering av sekundärdata 
 
Den första veckan av varvet arbetade vi mycket med att samla in, sammanställa 
samt analysera kompletterande sekundärdata om hur det är tänkt att DX ska 
arbeta med kvalitetssäkring. Denna information användes för att bygga på och 
vidareutveckla den beskrivning vi tidigare gjort.   
 

4.4.2 Vidareutveckling av förbättringsförslag 
 
Endast ett par dagars arbete under Varv 3 ägnades åt vidareutveckling av 
förbättringsförslag. Innan vi började med detta fattade vi med utgångspunkt 
från prioriteringarna som gjordes vid delredovisningen och eget intresse beslut 
om vilka förslag vi skulle arbeta med. Vi ansåg att flera av de 19 förbättrings-
förslagen kunde slås ihop i fyra huvudområden; kompetenssäkring, mätning, 
delaktighet och motivation samt kommunikation. Inom dessa diskuterade vi 
och beskrev mer detaljerat hur man förslagsvis kan göra för att reducera 
problem liknande de som är allvarliga inom DX.  
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4.4.3 Rapportskrivning 
 
Vi har kontinuerligt sedan den tredje veckan av examensarbetet arbetat med 
rapportskrivning. Huvuddelen av skrivandet har dock utförts under Varv 3. 
Under skrivandets gång har vi lämnat de kapitel som behandlar 
företagsbeskrivning och benchmarking till berörda företag för att få 
informationen verifierad.  
 
 

4.5 Diskussion kring metod och genomförande 
 
Det sista tredje varvet, såväl som examensarbetet, avslutades med att vi utifrån 
teorin och våra resultat diskuterade igenom arbetet och hur vi genomfört det. Vi 
analyserade även arbetets vetenskapliga perspektiv, arbetets giltighet samt 
kontinuerliga metoder och verktyg. 
 

4.5.1 Vetenskapligt perspektiv 
 
Inriktningen i detta examensarbete har huvudsakligen varit positivistisk där vi 
sökt hårda fakta och genom studier och erfarenheter av verkligheten analyserat 
hur denna stämt överens med teori, givna förutsättningar och uppställda ramar.  
 
Den ansats som vi använt är i huvudsak induktiv, upptäckandets väg. Genom 
att titta på verkligheten har vi kunnat generalisera och observera de brister som 
finns inom DX kvalitetssäkring och därmed ställa upp en teori för hur bristerna 
hänger ihop och var grundorsakerna ligger.  
 

4.5.2 Reliabilitet 
 
Resultaten i detta arbete bygger på intervjuer, observationer, diskussioner, 
interna företagsdokument och litteratur. Av dessa källor är det med största 
sannolikhet endast litteraturstudierna som skulle kunna ge samma resultat vid 
återkommande studier. Intervjuerna skulle med hjälp av frågeformuläret kunna 
upprepas men mest troligt är att svaren skulle variera beroende på att inte bara 
faktauppgifter utan även åsikter efterfrågats. Intervjuarens förmåga till 
objektivitet och sätt att ställa frågorna torde även påverka svaren. Dessutom 
påverkar sammanhanget och tidpunkten för intervjuerna svaren då 
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förutsättningar och personers åsikter kan ändras. Detta gäller även 
observationer, interna företagsdokument och diskussioner. 
 
För att öka reliabiliteten i examensarbetet har vi följt Denscombes råd 
(kapitel 3.5.1) och försökt att tydligt redogöra för arbetets mål och 
förutsättningar, hur det genomförts samt resonemangen bakom de beslut som 
fattats. 
 

4.5.3 Validitet 
 
Vi har under examensarbetets alla stadier använt olika metoder och 
informationskällor samt diskuterat alternativa förklaringar till såväl problem 
som frågeställningar för att säkerställa en hög validitet i det insamlade 
datamaterialet. 
 
All primärdata som samlats in har även verifierats mot såväl de personer som 
tillhandahållit den som ledningen för de berörda flödena. Dessa har även 
tillåtits ta del av samtliga steg i examensarbetet och vi har inte medvetet 
undanhållit information, motiv eller dylikt. De slutsatser vi dragit har dessutom 
redovisats och diskuterats med ledningen för de berörda flödena för att höja 
undersökningens validitet. Vi har även kontinuerligt låtit vår handledare, och 
vid några tillfällen även annan personal vid DX, komma med synpunkter och 
kritik. Ett sådant tillfälle var bland annat delredovisningen. Under projektets 
gång har en halvtidsrapport och delar av arbetet lämnats till handledarna vid 
universitetet i Luleå som granskat och kommenterat dessa.    
 
För att öka validiteten av intervjuerna har vi jämfört svar på frågor med direkta 
observationer och ställt flera kontrollfrågor. De semistrukturerade intervjuerna 
gjorde även att vi kunde samtala kring frågorna och förklara dessa så att de inte 
missuppfattades av respondenterna. Såväl intervjuerna som observationerna 
och dokumentstudierna genomfördes gemensamt för att säkerställa att vi inte 
missuppfattade informationen och för att tillsammans kunna analysera den. Då 
examensarbetet pågått i 20 veckor och vi använt oss av ett cykliskt arbetssätt 
har vi inte behövt förlita oss på enstaka datainsamlingstillfällen utan kunnat 
komplettera med information tills en systematisk bild av läget kunnat skapas.  
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5 Teoretisk referensram  
  
I detta kapitel beskrivs examensarbetets teoretiska referensram. 
Litteraturstudierna har huvudsakligen koncentrerats till områdena kvalitet, 
mätning och kompetens. Inom ramen för denna rapport presenteras dock 
endast de teorier som har betydelse för analysen och förståelsen av arbetet.  

5.1 Kvalitet och kvalitetsutveckling 
 

5.1.1 Begreppet kvalitet 
 
Ordet ”kvalitet” härstammar från latinets ”qualitas” som betyder 
”beskaffenhet” eller ”egenskaper”. Det accelererande intresset för kvalitet och 
kvalitetsutveckling under senare år har fört med sig att ”kvalitet” idag är ett 
ofta brukat, och även missbrukat, begrepp med varierande och betydligt bredare 
innebörd. Det finns därmed en mångfald förklaringar av detta och nedan följer 
tre kända exempel (Bergman & Klefsjö, 2001, s 24):  
 

”Conformance to requirements” 
Källa: Bill Crosby 
 
“Fitness for use” 
Källa: Joseph Juran 
 
”Quality should be aimed at the needs of the customer, 
present and future” 
Källa: Edwards Deming 

 
Den definition som anges i den internationella standarden för kvalitetssystem,  
ISO 9000:2000, är: 
 

”den grad till vilken inneboende egenskaper 
uppfyller krav, dvs behov eller förväntning 
som är angiven, i allmänhet underförstådd 
eller obligatorisk”. 
(http://www.sis.se/, [2003-09-08]) 
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I denna rapport ansluter sig examensarbetarna till de definitioner som lyfter 
fram betydelsen av kundens helhetsbedömning av artikelkvaliteten. Den 
förklaring av begreppet ”kvalitet” som främst utgjort riktlinje i arbetet är den 
som professorerna Bergman och Klefsjö föreslår:  
 

”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att 
tillfredsställa och helst överträffa, kundernas 
behov och förväntningar.” 
(Bergman & Klefsjö, 2001, s 23) 

 

5.1.2 Kvalitetsutvecklingens historia 
 
Intresset för kvalitet har fram till idag förstärkts i såväl tillverkande 
organisationer som tjänsteföretag. Kvalitetsarbetet har vidgat sig till att omfatta 
hela organisationerna och inte enbart de personer som står ansikte mot ansikte 
med den externa kunden.  
 
Tankar kring kvalitet och kundtillfredsställelse fanns redan på marknadsplatsen 
där säljaren och köparen möttes och köparen kontrollerade produktens kvalitet 
genom att exempelvis känna och lukta på varan. (Sandholm, 2001, s 20-23). 
Utvecklingen inom området och begreppet kvalitet kan enligt Bergman och 
Klefsjö därefter sammanfattas i fyra olika faser som visas i Figur 5:1.  

Figur 5:1. Utvecklingen av kvalitetsbegreppet. Idé från Bergman & Klefsjö (2001, s 94). 

 

Kvalitetssäkring 
Systematiska åtgärder och förebyggande arbete för att skapa 
förutsättningar för en produkt som ska uppfylla kravet på kvalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  …FÖRE 

Kvalitetsstyrning 
De metoder och aktiviteter som tillämpas för att 
uppfylla krav på kvalitet när produkten framställs.  
 

 
 
 
…UNDER 

Kvalitetskontroll 
Mätning, undersökning eller provning av 
en eller flera egenskaper för att fastställa 
att ställda krav har uppfyllts. 
 
 & EFTER TILLVERKNING 

Kvalitetsutveckling  
Ständiga förbättringar före, under och efter tillverkning. 
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I och med industrialismens framväxt specialiserade sig företagen mer och mer 
på mindre delar av verksamheten och tappade därmed överblicken över det 
totala resultatet. Kvalitetskontroll infördes därmed för att förhindra att felaktiga 
produkter kom ut. Med masstillverkningens intåg i samband med andra 
världskriget ökade kraven på en effektiv kvalitetskontroll och fokus flyttades 
istället till kvalitetsstyrning. Att redan i tillverkningsprocessen försöka fånga 
upp tecken på om artiklarna skulle bli felaktiga och använda statistiska metoder 
för att styra processerna ansågs som en stor fördel. Efter andra världskrigets 
slut förändrades synsättet och kvalitetsarbetet blev mer och mer en integrerad 
del av organisationen där det ständigt arbetades med förbättringar. Begreppet 
kvalitetssäkring började uppmärksammas och större ansträngningar gjordes för 
att redan innan tillverkning säkra att produkterna skulle kunna uppfylla 
specifikationerna från kunderna. (Bergman & Klefsjö, 2001, s 92-94; 
Sandholm, 2001, s 20-23).   
 

5.1.3 Kvalitetssäkring 
 
Begreppet kvalitetssäkring uppmärksammades första gången under slutet av 
1960- talet. Enligt Sandholm (2001, s 22) finns dock ingen entydig uppfattning 
om innebörden av detta, men för många är det idag det samma som 
kvalitetsstyrning. För andra har det kommit att innebära verksamhet som syftar 
till att säkra att avsedd kvalitet uppnås och upprätthålls.  
 
Sandholm (2001, s 303) ansluter sig till den senare beskrivningen och sätter 
kvalitetssäkring i relation till verksamheten och själva arbetet med 
produkternas kvalitet. I kvalitetssäkringen görs oberoende granskning och 
översyn av detta arbete genom till exempel kvalitetsrevisioner, både internt och 
externt.  
 
En annan definition av kvalitetssäkring presenteras av SIQ:  
 

”Ordet kvalitetssäkring betyder då att söka 
sådana arbetsformer, angreppssätt och metoder 
som på ett säkert sätt leder till att varor och tjänster 
får de egenskaper som de organisationen är till för 
 - kunderna -  uppskattar” 
(http://www.siq.se/, [2003-09-08].) 
 

Detta citat stämmer väl med examensarbetarnas syn på kvalitetssäkring och 
används därför som definition i detta arbete.  



 Teoretisk referensram 
   

 42 

5.1.4 Offensiv kvalitetsutveckling TQM 
 
I ”Kvalitetsstyrning med totalkvalitet” (2001) skriver Sandholm att begreppet 
kvalitet numera tar hänsyn till mer än produkter och betraktas ur ett vidare 
perspektiv där man talar om totalkvalitet eller TQM. Begreppet totalkvalitet 
omfattar kvalitet i samtliga interna processer och funktioner samt 
engagemanget hos alla medarbetar i organisationen. (Sandholm, 2001, s 18).  
 
Bergman och Klefsjö (2001, s 34) översätter engelskans TQM (Total Quality 
Management) med offensiv kvalitetsutveckling som de anser innebär ett 
ständigt pågående arbete som handlar om att utveckla såväl processer och 
produkter som medarbetarna. Syftet är att aktivt förebygga, förändra och 
förbättra, inte kontrollera eller reparera. 
 
 Bergman och Klefsjö (2001, s 35) anger fem värderingar, hörnstenar, som 
genom sin inbördes samverkan skapar en helhet. Dessa värderingar ska vara en 
grund för det ledarskap som är förutsättningen för att lyckas med TQM. 
Hörnstenarna åskådliggörs i Figur 5:2 och beskrivs kortfattat nedan.  

Figur 5:2. Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. Från Bergman & Klefsjö  
(2001, s 36). 
 
Sätt kunderna i centrum 
Innebär ett aktivt arbete för att ta reda på kundernas behov och förväntningar 
för att sedan försöka uppfylla dessa. Edvardsson och Thomasson (1992) anger 
att det finns tre olika kategorier av kunder vars behov och krav måste 
tillfredsställas. Förutom de externa kunderna är även företagets ägare och 
anställda betydelsefulla för den slutliga kvaliteten. Edvardsson och Thomasson 
(1992) påpekar liksom Bergman och Klefsjö (2001, s 37, s 44-45) att 
tillfredsställelsen av externa kunder grundar sig i tillfredsställelsen hos de 
interna, eftersom dåligt motiverade och stimulerade medarbetare påverkar den 
slutliga kvaliteten i negativ bemärkelse. 
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Basera beslut på fakta 
För att inte slumpfaktorer ska få en avgörande betydelse krävs att lämplig 
information om processerna kontinuerligt samlas in genom exempelvis 
mätningar. Det är viktigt att rätt information samlas in, sammanställs och 
analyseras på ett ändamålsenligt sätt för att korrekta beslut ska kunna fattas och 
resultaten ligga till grund för ett effektivt förbättringsarbete.  
(Bergman & Klefsjö, 2001, s 38). 
 
Arbeta ständigt med förbättringar 
Bergman och Klefsjö skriver att ”Den som slutar att bli bättre slutar snart att 
vara bra” och noterar att kraven på högre kvalitet ideligen ökar vilket kräver 
ständig förbättring av verksamheten. Grundregeln för kvalitetsförbättringar är 
att det alltid finns ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad 
(Bergman & Klefsjö, 2001, s 42-43). 
 
Arbeta med processer 
En process är kortfattat en kedja av aktiviteter som upprepas i tiden. 
Repeterbarheten gör att processer kan mätas och resultaten därmed skapa en 
utgångspunkt för ständiga förbättringar. Genom att fokusera arbetet på 
processer flyttas uppmärksamheten från de enskilda produkterna till de 
aktiviteter som skapar dem vilket även främjar medarbetarnas helhetssyn. 
(Bergman & Klefsjö, 2001, s 415-420). 
 
Skapa förutsättningar för delaktighet 
Innebär att på olika sätt underlätta för medarbetarna att känna delaktighet, 
engagemang och ansvar. Viktiga nyckelord är då kommunikation, utbildning 
och delegation av ansvar och befogenheter. (Bergman & Klefsjö, 2001, s 44). 
 
Haeger och Blomquist (1996) beskriver vikten av att medarbetarna är delaktiga, 
det vill säga aktiva och driver utvecklingen istället för att passivt utsättas för 
den och dess konsekvenser: 
 

”Medarbetarna är drivkraften bakom det ständiga 
förbättringsarbete som kännetecknar kvalitetsutvecklingen. 
Det är medarbetarna som genom sin kompetens och sitt 
engagemang skapar kundnytta. Tar vi bort medarbetarna, 
eller hämmar deras förmåga att förändras och utvecklas, 
försvinner också företagets utvecklings- och 
överlevnadsförmåga.” 
(Haeger & Blomquist, 1996, s 99) 
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De fem hörnstenarna ska till sist bygga på ledningens engagemang. Ledningen 
ska sätta riktlinjer för kvalitetsfrågor samt stödja kvalitetsarbetet med såväl 
ekonomiska som moraliska resurser. Ledningen måste också delta aktivt i 
arbetet och föregå med gott exempel för att i handling visa att kvalitet är minst 
lika viktigt som exempelvis ekonomi. (Bergman & Klefsjö, 2001, s 35).  
 

5.2 Ledningssystem för kvalitet 
 
Ett kvalitetssystem innefattar alla kvalitetspåverkande aktiviteter och visar i 
vilket förhållande dessa står till varandra. Systemet bildar ett nätverk av rutiner 
som ska följas i arbetet med produkternas kvalitet. (Sandholm, 2001, s 282) 
Den definition på kvalitetssystem som ges i den internationella standarden för 
kvalitetssystem, ISO 9000:2000, är: 
 

”Ledningssystem för att leda och styra en 
organisation med avseende på kvalitet” 

 
där ledningssystem definieras som 

 
”System för att upprätta policy och mål 
samt för att uppnå dessa mål” 
(http://www.ies.luth.se/kml/utbildning/IEK201/iek201.htm>, 
[2003-10-12].) 

 
Söderstedt (1995) har ett offensivt synsätt och anger att kvalitetssystemet måste 
anpassas till företagets verksamhet och ha tyngdpunkten på planering och 
förebyggande verksamhet för att göra det möjligt att styra bort från problemen 
och tidigt rätta till de fel som kan uppstå. Vidare skriver Söderstedt (1995) att 
det är ledningen som måste fatta beslut om att införa och underhålla ett 
kvalitetssystem, inte minst när det gäller att skapa visioner, engagera och 
motivera. 
 

5.2.1 Ledningssystem enligt TQM 
 
Enligt Bergman och Klefsjö (2001, s 391) kan offensiv kvalitetsutveckling 
(TQM) även ses som ett ledningssystem bestående av värderingar, arbetssätt 
och verktyg som tillsammans bildar en helhet. Figur 5:3. Verktygen används 
 i arbetssätten som stödjer värderingarna. Dock krävs många arbetssätt och  
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därmed verktyg för att stödja en värdering, samtidigt som ett visst arbetssätt 
kan stödja flera värderingar. (Bergman & Klefsjö, 2001, s 390). 

Figur 5:3. Ledningssystem  enligt TQM. Från Bergman & Klefsjö (2001, s 391) 
 

5.2.2 Den internationella standarden för kvalitetssystem 
 
Vi har flera gånger i detta examensarbete nämnt den internationella standarden 
för kvalitetssystem, med beteckningen ISO 9000. Redan 1987 började ISO, den 
internationella standardiseringsorganisationen, ge ut standarder för 
kvalitetssystem. Idag används ISO 9000 av företag i över 100 länder vilket 
innebär att ett företag med ett kvalitetssystem enligt denna standard har en 
internationellt förstådd och accepterad dokumentation som minskar risken för 
missförstånd mellan kund och leverantör. (Bergman & Klefsjö, 1995 och 2001; 
Sandholm, 2001; Söderstedt, 1995). 
 
Den nyaste standarden, reviderad år 2000, bygger på åtta grundläggande 
principer som ska ligga till grund för uppbyggnad och utveckling av 
organisationens kvalitetsledningssystem. De åtta principerna är: kundfokus, 
ledarskap, medarbetarnas engagemang, processfokusering, systemsyn, 
faktabaserade beslut, ständiga förbättringar och leverantörssamverkan. 
(Sandholm, 2001, s 284-285). 
 
ISO 9001:2000 består egentligen av fyra standarder: ISO 9000, ISO 9001, ISO 
9004 och ISO 9011. ISO 9000 innehåller grundprinciper för kvalitetsledning 
och specificerar begrepp och termer medan kraven på kvalitetsledningssystemet 
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finns angivna i ISO9001. Kraven i denna standard är formulerade så att de ska 
kunna tillämpas på alla typer av organisationer oberoende av verksamhet. ISO 
9004 ger vägledning för införandet av ett kvalitetsledningssystem och ISO 
9011 ger hjälp och tips på hur revisioner med avseende på kvalitet och miljö 
bör genomföras. (Bergman & Klefsjö, 2001, s 484-485). 
 

5.3 Mätning 
 
I takt med att behovet och betydelsen av information och kunskap ökat har 
kraven på mätning i organisationer växt under de senaste åren. Utmaningen 
ligger dock inte i att mäta tillräckligt mycket utan att mäta rätt saker på rätt sätt. 
(Ljungberg & Larsson, 2001, s 217).  
 

5.3.1 Mätning, utveckling och förändringar 
 
Mätning är centralt vid förändring och utveckling eftersom det på ett enkelt sätt 
uppmärksammar det som är viktigt, tydliggör arbetsprestationerna och bidrar 
till ett gemensamt språk i organisationen. Dessutom ger mätresultat motiv till 
förändringar då objektiva fakta tydliggör gapet mellan verklighet och önskat 
läge. (Blomqvist & Haeger, 1996).  
 
Allt förbättringsarbete ska baseras på fakta. När nuläget är känt kan mål sättas, 
åtgärder vidtas och mätningar göras för att se hur resultatet förbättras. 
(www.siq.se/. [2003-09-08]). För att kunna basera beslut på fakta krävs att 
företagets processer mäts, men minst lika viktigt är att rätt mätningar görs för 
att besluten ska kunna fattas på korrekta grunder. 
(Bergman & Klefsjö, 2001, s 38).  
 

5.3.2 Mätsystem  
 
Organisationens system för mätning och styrning utgör en nyckelfaktor 
eftersom det är genom detta som kvalitetsarbetet konkretiseras för 
medarbetarna. (Blomqvist & Haeger, 1996). Flera andra källor nämner 
betydelsen av ett mätsystem, bland andra Ljungberg och Larsson (2001) som 
beskriver stegen i arbetet mot ett integrerat mätsystem. Figur 5:4.  
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Enligt Ljungberg och Larsson krävs att företaget vet vad det vill uppnå och 
varför. Kort sagt att man måste tänka efter före!  

 Figur 5:4. Principer för implementeringen av ett mätsystem. Från Ljungberg & Larsson 
(2001, s 249). 
 

5.3.3 Mätning i produktionen 
 
Verkstadsteknisk produktion utgår från de krav och specifikationer som 
fastställts i konstruktionsritningar, till exempel mått på dimensioner, krav på 
ytjämnhet och uppgifter om form- och lägestoleranser. Av denna anledning är 
det viktigt att de mätningar som produktionen styr efter är tillförlitliga. Persson 
resonerar i dessa banor och skriver: 
 

”Det har sagts många gånger att kvalitet inte kan sorteras 
fram, den måste produceras. Hur ska en riktig produktion 
kunna ske om den inte är styrd utifrån pålitliga data?”  
(Persson, 2000, s 95) 

 
Mätning och övervakning i produktionen kan principiellt ske på två olika sätt. 
Det ena är att mäta utfallet av processen, till exempel diametrar på svarvade 
detaljer, och det andra är att mäta parametrar inne i processen, till exempel 
halten av olika ämnen i atmosfären i en härdugn. (Persson, 2000, s 237). 
Mätningar kan med fördel även ske förebyggande. Bergman och Klefsjö 
diskuterar begreppet kvalitetsindikator för kontroll av utfallet i processer. De 
anser att indikatorn ska baseras på mätningar redan i processerna och inte 
enbart på slutprodukterna eftersom framförhållningen då blir större. Enligt 
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Persson är det dock en vanlig brist bland företag idag att förebyggande arbete 
jämställs med korrigerande åtgärder. (Ibid, s 255). 
 
Statistiska verktyg är effektiva att använda för att sammanställa och analysera 
data som samlats in med mätningar. Genom att använda styrdiagram och se 
tendenser i spridning och variation för att upptäcka slumpmässiga och 
systematiska fel kan mycket tid och pengar sparas in. Andra metoder som med 
fördel kan användas är duglighets- och kapabilitetsstudier.  
 
Resultatet av en mätning beror enligt Hågeryd m.fl. (1993) av mätoperatören, 
mätdonet, mätobjektet samt mätmiljön och variationer i dessa faktorer leder till 
fel i mätvärdet. Orsaker till dessa variationer och förslag på åtgärder 
presenteras i Tabell 5:1.  
 
Tabell 5:1 Orsaker till och åtgärder mot fel vid mätning. Från Hågeryd m.fl. (1993).  

Felkälla Felorsak Åtgärd 
Mätoperatör Okunnighet 

Bristande rutin 
Mänskliga faktorn 

Utbildning 
Erfarenhet 
Självdisciplin 

Mätdon Konstruktionsfel 
Tillverkningsfel 
Visningsfel 
Förslitning 

Kvalitetshöjning 
Korrektion 
Kontroll 

Mätobjekt Form- och ytavvikelser 
Deformation 

Val av rätt mätdon/-metod 
 

Mätmiljö Temperatur 
Fuktighet 
Vibrationer 

Mätrum 
Tunga, isolerande fundament 
för mätplan/mätdon 

 

5.4 Kompetens  
 
Medarbetarnas kompetens blir allt viktigare för företagen och konkurrensen om 
kompetent personal hårdnar. Av denna anledning är det viktigt att skapa en 
attraktiv arbetsplats där förutsättningar finns för att ta tillvara och utveckla 
personalens kompetens och motivation. (Ljungberg & Larsson, 2001, s 14-20).  
 
När Ljungberg och Larsson (2001, s 157-161) diskuterar kompetens trycker de 
på att det är personens förståelse för arbetet som skapar och utvecklar dess 
kunskaper och färdigheter. Examensarbetarna anser att detta är en alltför snäv 
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syn på begreppet kompetens och tycker att Jirbys tolkning är bättre. Denna 
författare fastslår att kompetens inte bara är kunskaper utan ställer upp följande 
definition: Kompetens = kunskap + vilja + förmåga 
 
Den mest kompletta bilden anser examensarbetarna att AMU-gruppen har. De 
använder fyra H och menar att kompetens är det du har i Huvudet, Hjärtat och 
Händerna samt förmågan att se Helheten (Jirby, 1992):  

  
Huvudet, det vill säga de kunskaper och erfarenheter du skaffat genom 
utbildning, erfarenheter och privatliv. Det handlar ofta om logik, insikt 
och förnuft samt att ha ett kontaktnät. 
 
Hjärtat, den vilja och det engagemang du har för att använda dina 
kunskaper, färdigheter och erfarenheter samt de attityder och värderingar 
du har.    
 
Händerna, det vill säga färdigheten och din förmåga att använda dina 
kunskaper på ett riktigt sätt. Det gör du inte alltid med händerna utan 
många gånger består hantverket i att lyssna, se och kommunicera. 
 
Helheten, det vill säga din roll i företaget. En viktig del i kompetensen är 
förmågan att se och förstå sin del i helheten.  
Därför är det även viktigt att du kan samarbeta och arbeta i lag. 

 

5.5 Engagemang och motivation  
 
Enligt AMU-gruppen ingår engagemang och motivation som en del i 
kompetensen. Därmed är det svårt att skilja de två begreppen åt men 
examensarbetarna anser, med stöd från flera författare, att motivation är så pass 
viktigt för ett lyckat kvalitetsarbete att det är värt att beskriva för sig.  
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I Figur 5:5 beskriver Blomqvist & Haeger hur motivation och kompetens 
hänger ihop. De betonar bland annat att återkoppling och belöning.   

Figur 5:5. Vad påverkar motivationen? Från Blomqvist & Haeger (1996, s 115). 

 
Vad skapar då engagemang och motivation? Patel och Tebelius (1987) skriver 
om inre och yttre motivation. Inre motivation uppstår i den personliga 
relationen mellan människor och yttre motivation i det faktum att en person 
endast blir motiverad om hon tror att hon har något att vinna ur situationen och 
sammanhanget. 
 
Enligt Blomqvist och Haeger styrs motivationen av en rad olika faktorer. Vissa 
av dem är knutna till individen, medan andra är kollektiva eller kopplade till 
omgivningen. Begreppen beskrivs och sammanställs i Figur 5:6. 

 
Figur 5:6. Faktorer som styr motivationen. Efter Blomqvist & Haeger (1996, s 105). 
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5.6 Kommunikation 
 
Kommunikation är överföring av information vilket kan ske på olika sätt 
beroende på sändaren, budskapet, kommunikationskanalen och mottagaren. 
(Andersen & Schwencke, 1998, s 34-40). Oavsett om det gäller en 
envägskommunikation, ett personligt samtal, ett grupparbete eller en ledare 
som kommunicerar med sin grupp måste utgångspunkten i kommunikationen 
vara mottagaren. Om mottagaren saknar förståelse eller kunskap för de begrepp 
budskapet behandlar måste dessa förklaras grundligt. Innehåller budskapet 
något som mottagaren inte förväntat sig eller är motiverad att ta emot krävs tid 
och utrymme att förklara och motivera budskapet. (Ibid.). 
 
I ett företag där allas gemensamma strävan och engagemang krävs för ett bra 
resultat måste god kommunikation spela en nyckelroll, både skriftlig och 
muntlig. Ekstam (2003) beskriver kommunikation som en av hörnstenarna för 
ett lyckat ledarskap och ställer upp tio grundregler för en lyckad 
kommunikation. Här beskriver examensarbetarna dock endast huvuddragen av 
dessa enligt följande:  
 

När man ska kommunicera är det lätt att det blir missförstånd då vi 
människor är selektiva lyssnare och inte har samma utgångspunkter eller 
erfarenheter. Vidare kan man inte vara säker på att budskapet uppfattats på 
rätt sätt förrän man fått en motreaktion. Även kroppsspråket spelar en 
central roll för en lyckad kommunikation. (Ibid.). 
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6 Nulägesbeskrivning 
 
I detta kapitel presenteras resultat av kartläggningen med avseende på 
examensarbetets två syften; hur Transmissionstillverkningen i Södertälje, DX, 
kvalitetssäkrar och vilka förbättringsmöjligheter som finns. Kapitlet mynnar ut 
i en problembeskrivning. 
 

6.1 DX kvalitetssäkringsarbete 
 
För att uppfylla det första syftet med arbetet läste examensarbetarna dokument 
i DX ledningssystem och studerade praktiska exempel i produktionen. Utifrån 
detta skapades en modell (Figur 6:1) för att examensarbetarna, på ett enkelt och 
överskådligt sätt, skulle kunna beskriva hur DX kvalitetssäkrar sin tillverkning. 
En fullständig beskrivning utifrån figuren finns att läsa fristående i Bilaga 7, 
där samverkan mellan riktlinjer, aktiviteter och arbetssätt tydliggörs. Inga av 
DX interna begrepp förklaras i detta kapitel då dessa beskrivs i bilagan. 

Figur 6:1. Översikt av ingående delar i Transmissionstillverkningen. 
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6.2 Skillnader mellan Flöde A och Flöde B 
 
I syfte att få en uppfattning om hur DX kvalitetssäkringsarbete verkligen 
fungerar i produktionen samlades primärdata in genom kartläggning av 
verksamheten under september och oktober 2003. Inom ramen för denna 
rapport redovisas dock inte resultaten av intervjuer och observationer i sin 
helhet men hur kartläggningen genomfördes beskrivs i kapitel 4 där även 
urvalet för densamma presenteras. 
 
Vid kartläggningen studerade examensarbetarna två artikelflöden inom DX 
(kapitel 4.2.4) som hänvisas till ”Flöde A” och ”Flöde B”. Då olikheterna 
mellan flödenas arbetssätt är liten koncentreras nedanstående beskrivning av 
kartläggningens resultat till skillnaderna och om inget annat anges fungerar 
kvalitetssäkringen enligt DX riktlinjer (Bilaga 7). I beskrivningarna av ”Flöde 
A” och ”Flöde B” nedan avses enbart bearbetande avdelningar. 
 

6.2.1 Artikelflöden 
 
Artiklarna inom DX mjukbearbetas, härdas och hårdbearbetas innan de 
levereras till slutkund. Flödena skiljer sig åt med avseende på vilka artiklar som 
produceras, antalet tillverkningssteg och kunderna de levererar till. Nedan 
beskrivs de artikelflöden examensarbetarna studerade under kartläggningen. 

Figur 6:2. Flödesschema Flöde A. 
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Figur 6:3. Flödesschema Flöde B. 
 

6.2.2 Maskiner och utrustning  
 
Maskinerna vid både Flöde A och Flöde B är automatiserade och handhas av 
operatörer. I mjukbearbetningen och hårdbearbetningen är flera maskiner 
placerade i ett flöde där ämnen bearbetas till färdiga produkter enligt 
specifikation. Härderierna omfattar helautomatiska processer där artiklarna 
härdas för att få ökad livslängd och hållfasthet.  
 
I Figur 6:2 visas att Flöde A har sju stycken maskiner, sex stycken inom 
mjukbearbetning och en maskin inom hårdbearbetningen. Totalt sett upplevs 
kapabilitetsnivån inom flödet vara hög och en av maskinerna kvalitetssäkrar 
dessutom automatiskt genom en Poka-Yoke∗-lösning. I Flöde B, Figur 6:3, 
finns fyra maskiner, två inom mjukbearbetning och två inom hårdbearbetningen 
(slipningen). Kapabilitetsnivån inom flödet upplevs vara lägre än för Flöde A 
och störningar i maskinparken är vanligt förekommande. För härdugnarna i 
härderierna görs inga kapabilitetsstudier utan processerna styrs med bland 
annat provstavar. 
                                           
∗ Poka-Yoke (felsäkring) är en metod för att konstruera produkter och processer så att det blir fysiskt omöjligt 
att tillverka med fel. 
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Flöde A och Flöde B har olika behov av utrustning för att utföra och kontrollera 
arbetet. Skillnaden i utrustningens generella standard är marginell men 
mätutrustningen vid Flöde A har nyligen blivit kompletterad och uppfräschad i 
samband med genomförandet av DX kvalitetssäkringsprojekt. Flera brister i 
Flöde B: s mätutrustning upptäcktes i samband med detta projekt men har ännu 
hunnit åtgärdas. 
 

6.2.3 Organisation  
 
Härderierna samt Flöde A och Flöde B har en organisation där operatörerna 
”kör” tillverkningen med stöd av den lokala ledningsgruppen (produktions-
ledare, beredare, materialplanerare och produktionstekniker). Däremot skiljer 
sig uppbyggnaden av de förbättringsgrupper som operatörerna ingår i. 
 
Samtliga operatörer vid Flöde A, fem stycken, utgör tillsammans en 
förbättringsgrupp och alla arbetar med både mjuk- och hårdbearbetning. Hela 
flödet bemannas med en person per skift. Vid flöde B kör olika personal, med 
undantag för en operatör, mjuk- och hårdbearbetning. Operatörerna, totalt åtta 
stycken, ingår även i två skilda förbättringsgrupper, som i sin tur inte enbart har 
medlemmar som arbetar inom Flöde B. Varje skift arbetar en person vid 
mjukbearbetningen och en vid hårdbearbetningen. Vid härderierna utgör varje 
skiftlag (cirka 5 operatörer) en förbättringsgrupp som tillsammans ansvarar för 
ett av arbetsplatsens områden. 
 

6.2.4 Arbetssätt 
 
Ett av DX tre stora projekt är P2000 och förbättringsgruppernas arbete med 
”steg 1, 2 och 3” (Bilaga 1). Syftet med projektet är att genom de tre stegen 
skapa ett standardiserat arbetssätt som leder till det normalläge man ständigt 
ska förbättra. Förbättringsgruppen vid Flöde A är sedan 2001 certifierad i 
P2000 steg 3. Även Flöde B: s grupper är certifierade i steg 3; 
mjukbearbetningen sedan 2003 och hårdbearbetningen sedan 2002. Större 
delen av härderiernas förbättringsgrupper är certifierade i steg 3 men några 
grupper kvarstår i steg 2. Kartläggningen har dock visat på brister i det 
standardiserade arbetssätt och normalläge som certifieringarna borde ha lett till. 
 
Ett annat stort utvecklingsprojekt inom DX är kvalitetssäkringsprojektet vilket 
ämnar föra in arbetssätt som, i förbättringsgruppernas dagliga arbete, säkrar 
mätutrustning, mätmetod och mätkunskap. Flöde A har genomgått och 
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utvärderat projektet medan Flöde B under hösten 2003 påbörjat projektet och 
avklarat cirka 25-50 % av detsamma. Härderierna har ännu inte startat 
projektet. Operatörerna vid Flöde A anser att projektet fyllt sitt syfte kring 
mätutrustningen och att mätmetoden setts över. Dock har inga instruktioner 
skapats, varken för underhåll av gruppens nya mätdon eller för standardiserade 
mätmetoder. Samtliga operatörer vid Flöde B anser att de i huvudsak haft 
koppling till projektet genom att vara med och lyssna på ett fåtal möten och att 
projektet är något för ledningen. 
 

6.2.5 Personal 
 
Flöde B har hög personalomsättning och en utmärkande skillnad mellan 
flödena är, av denna anledning, operatörernas erfarenhet. Personalen inom 
Flöde A har samtliga mer än tolv års erfarenhet av produktionsarbete på Scania 
medan erfarenheten inom Flöde B varierar mellan noll och femton år. Den tid 
som varje operatör arbetat inom respektive förbättringsgrupp varierar dock 
inom båda flödena, från noll till flera år. 
 

6.2.6 Nyckeltal 
 
Vid Scania DX följs utvecklingen inom produktivitet, leveranssäkerhet och 
kvalitet med nyckeltal. Dessa finns både gemensamt för organisationen och 
inom varje förbättringsgrupp. I såväl förbättringsgrupperna som inom DX ska 
nyckeltalen skapa motivation, engagemang och ge snabb kontinuerlig 
återkoppling i arbetet. Figurerna nedan speglar förbättringsgruppernas nyckeltal 
med avseende på produktivitet, kassationer och artikelrevisioner. Diagrammen i 
figurerna analyseras vidare i kapitel 7. 
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Produktivitet  
I Figur 6:4 - 6:6 åskådliggörs förändringar i produktiviteten för respektive 
förbättringsgrupp inom Flöde A och Flöde B. Kurvan VOT (Värdeökande 
Operativ Tid) visar produktiviteten men diagrammen visar också 
tidsfördelningen där olika orsaker till produktionsstopp urskiljs. För att 
tolkningen ska bli enklare redovisas endast de orsaker som utmärker sig. 

Figur 6:4. Tidsfördelning inom Flöde A: s bearbetning. 

 

Figur 6:5. Tidsfördelning inom Flöde B:s mjukbearbetning. 

 
 
  

Förändringar i produktivitet under ett år. 
Flöde A, mjuk- och hårdbearbetning.
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Förändring i produktivitet under ett år. 
Flöde B, mjukbearbetning.
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Figur 6:6. Tidsfördelning inom Flöde B: s hårdbearbetning. 
 
Kassationer  
Ett nyckeltal som följs i DX kvalitetssäkringsprojekt är antal kassationer.  
I Figur 6:7 och 6:8 visas de kassationer som gjorts i Flöde A och Flöde B 
mellan november 2002 och oktober 2003.  

Figur 6:7. Kassationstal för Flöde A det gångna året. 

Figur 6:8. Kassationstal för Flöde B det gångna året. 

Förändringar i produktivitet under ett år. 
Flöde B, hårdbearbetning.
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Artikelrevisioner 
Examensarbetarna har sammanställt statistik över de artikelrevisioner som 
utförts på artiklarna vid respektive flöde under perioden november 2002 till 
oktober 2003. Eftersom olika många revisioner genomförts vid de två flödena 
jämförs den procentuella andelen mätpositioner utanför tolerans. Den relativa 
skillnaden mellan flödena visas i Figur 6:9. 

Figur 6:9. Jämförelse av revisionsstatistik mellan Flöde A och Flöde B. 
 

6.3 Problembeskrivning 
 
För att identifiera förbättringsmöjligheter i DX kvalitetssäkringsarbete 
jämförde examensarbetarna resultaten från kartläggningen av de två flödena 
med DX riktlinjer, det vill säga hur det är tänkt att verksamheten ska fungera.  
I jämförelsen användes en sammanfattad, generaliserad bild av flödena då 
likheterna mellan dessa är stora och många av bristerna inom arbetssätt och 
metoder upptäckts inom båda. Sammanlagt identifierades cirka 70 förbättrings-
möjligheter. Nedan beskrivs och exemplifieras de problem som redovisas i 
släktskapsdiagrammet i Bilaga 9. 
 

6.3.1 Management  
 
Resurser 
Resultaten från DX kapabilitetsstudier tyder på att en utmärkande del av 
maskinerna inom de två kartlagda flödena är okapabla och även vissa av 
operatörerna uttrycker att de upplever dessa brister. Under antagande att 
studierna är tillförlitliga saknas förutsättningar för en kvalitetssäker 
tillverkning. 
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Ledning 
Kartläggningen tyder på att DX ”Organisation för ständiga förbättringar” inte 
uppfyller sitt syfte. Intervjuer med personer ur de lokala ledningsgrupperna 
visar att ledningen har förutfattade meningar om såväl förbättringsgruppernas 
arbetssätt som personalens kompetens och syn på DX riktlinjer. Exempelvis 
tror representanter ur ledningsgrupperna att operatörerna tillämpar 
standardiserade arbetssätt och att förbättringsgruppsmöten hålls enligt 
riktlinjerna. Resultaten från intervjuerna med operatörerna och observationerna 
av desamma visar dock på motsatsen.  
 
Vid intervjuerna framkom att de lokala ledningsgrupperna och operatörerna i 
förbättringsgrupperna tolkar hörnstenarna i SPS olika. Till exempel beskriver 
produktionsledare och beredare innebörden av ”Rätt från mig” enligt DX 
riktlinjer som är: 
 

”Varje process skall ha ett arbetssätt som säkerställer 
utgående kvalitet i varje steg”  

 
medan flera operatörer ger följande förklaring av begreppet: 
 

”Rätt från mig betyder att göra rätt från början.” 
 
Denna skillnad kände inte representanterna i de lokala ledningsgrupperna till då 
ämnet diskuterades med dem. Hälften säger även att de sprider information 
selektivt inom ”Organisationen för ständiga förbättringar” utifrån den 
uppfattning de har om förbättringsgruppernas arbete och behov. 
 
Ett annat exempel på brister i informationsspridning och återkoppling är att 
operatörer inom olika förbättringsgrupper gjort samma misstag vid tre tillfällen 
under tiden för kartläggningen. Detta till följd av att bland annat ledningen inte 
spridit information till operatörerna om misstag som begåtts på andra ställen i 
organisationen. 
 
Även genomförandet av DX kvalitetssäkringsprojekt kan exemplifiera 
problemen i informationsspridning och återkoppling. I intervjuerna framkom 
det att projektet inte är förankrat hos operatörerna och trots att syftet är bra 
fungerar det inte som det är tänkt. Samtliga operatörer vid Flöde B (40 % av 
samtliga intervjuade operatörer) säger till exempel att kvalitetssäkringsprojektet 
är något för produktionsledaren och beredaren men att de är med och lyssnar på  
möten. 
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6.3.2 Människa  
 
Kunskap  
I diskussionerna med personal från mätrummen ansåg fyra personer av sex att 
operatörernas kunskap om och förståelse för kvalitet är dålig. Utifrån deras 
erfarenhet lämnar operatörerna in produktionsbitar för mätning men hämtar inte 
resultaten förrän långt senare. I andra fall lämnas väldigt få bitar in för mätning 
vilket tyder på dålig mätfrekvens och att arbetsinstruktionerna inte följs. Flera 
gånger har det, enligt mätteknikerna, hänt att kassationer berott på att 
operatörerna inte mätt produktionsbitar i mätrummet eller mätt med felinställda 
mätinstrument. Mätteknikerna anser att om operatörerna hade god kunskap i 
kvalitet skulle operatörerna inse följderna av uteblivna mätningar och sköta 
mätutrustningen. 
 
Vid intervjuerna med produktionspersonalen såg examensarbetarna tecken på 
att de saknar såväl kvalitetskunskap som helhetssyn. Fyra av nio tillfrågade 
operatörer uppger att de ibland inte bryr sig om att de kör artiklar utanför 
toleranskraven eftersom de anser sig veta vilka avvikelser efterföljande 
bearbetningssteg kan rätta till. Parallellt med detta säger drygt hälften av 
operatörerna att de inte har sådan produktkännedom att de kan ange artiklarnas 
exakta funktion eller varför de mäter vissa mått på dem. 
 
Kartläggningen visar att de operatörer som är nyanställda saknar erfarenhet av 
produktionsarbete och anser att detta hindrar dem i deras arbete. En av dessa 
anger dessutom att denne inte vet vad som påverkar mätresultatet och att ingen 
har erbjudit någon utbildning i mätteknik. Samtidigt anser samtliga operatörer, 
oberoende av anställningstid, att erfarenheten är avgörande för förmågan att se 
”varningstecken” i processen och konsekvenserna av sitt handlande samt 
påverkar hur maskinerna handhas. 
 
Motivation 
Samtliga operatörer anger att lönen, trots att de inte alla är fullt tillfredsställda 
med den, är den största motivationsfaktorn i arbetet och att arbetsmotivation är 
något som smittar av sig inom såväl förbättringsgrupperna som skiftlagen. Sex 
av operatörerna säger rakt ut att: 
 

”Jag gör ingenting om ingen annan gör det”  
 
Detta exemplifierar dessa operatörer även med att säga att de inte är motiverade 
att ta tag i eller driva förbättringsfrågor. Ytterligare exempel på motivations-
brist är de ofullständiga skiftöverlämningarna där operatörerna inte lämnar 
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arbetsplatsen som de själva vill finna den. Därmed skapar de dåliga förut-
sättningar för varandra vad gäller både arbetet och motivationen. I intervjuerna 
anger operatörerna att det är störande att komma till jobbet och få en 
överlämning där operatören som arbetat skiftet innan varken utfört städrutiner 
eller allmänna sysslor. De säger att dåliga skiftöverlämningar påverkar såväl 
humöret som arbetsmotivationen i negativ riktning. 
 

6.3.3 Metod  
 
Ständiga förbättringar 
Enligt DX riktlinjer är syftet med artikelrevisioner att verifiera att 
kvalitetsstyrningen i tillverkningsprocesserna fungerar och idag finns ett starkt 
fokus på dessa revisioner. Enligt examensarbetarna uppfylls inte syftet utan 
revisionerna används för att upptäcka fel på färdiga artiklar och vidta 
korrigerande åtgärder (KÅ) utifrån avvikelserna. Ett problem som identifierats 
är även att gamla och andras misstag, trots KÅ, upprepas i produktionen. 
Revisionerna har under perioden för kartläggningen resulterat i många nya KÅ, 
vilka krävt brandsläckning∗ för att säkra kvaliteten mot kunden. Samtidigt har 
även flera EFR, Excemption From Requirement, utfärdats för tillverkningen 
vilket ytterligare tyder på att mycket arbete ägnas åt brandsläckning.  
 
Standardiserat arbetssätt 
Samtliga operatörer som intervjuats uttrycker att de är trötta på projektet P2000 
och medger att förbättringsgrupperna inte ”orkat” hålla den nivå i arbetet som 
de hade då de certifierades i respektive steg. Enligt operatörerna vid Flöde B: s 
mjukbearbetning var arbetet inför certifieringarna krävande och när de slutligen 
klarat dem ville de pusta ut och tappade således motivationen att hålla 
arbetssätten levande. De säger bland annat att de sedan certifieringen inte 
arbetar med ständiga förbättringar inom gruppen. 
 
Under intervjuerna framkom att åtta av nio operatörer anser att de kan sin 
process och arbetar på bästa sätt samt förutsätter att alla inom 
förbättringsgruppen gör det. Genom att jämföra intervjuer och observationer 
konstaterades dessutom att sättet som arbetsuppgifterna utförs på varierar från 
individ till individ. Detta tyder på att arbetsinstruktionerna för tillverkningen 
inte följs samtidigt som ett standardiserat arbetssätt inte tillämpas och syftet 
med P2000 inte är uppfyllt. Idag arbetar förbättringsgrupperna därmed för att 
uppnå normalläget istället för att sträva efter att förbättra det. 
                                           
∗ Brandsläckning avser här det akuta arbete som krävs för att åtgärda sent upptäckta avvikelser så att felaktiga 
artiklar inte når kunden.   
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Kommunikation 
Skiftgången tillåter operatörerna i Flöde A och Flöde B att ha 30 minuters 
överlappning mellan skiften, en så kallad skiftöverlämning. De ska då diskutera 
produktionsläget i maskingruppen och vad som hänt under skiftet. Enligt 
kartläggningen förekommer denna kommunikation i flera fall inte alls. Större 
delen av operatörerna säger att de ibland går hem innan överlappningen skett 
eller att den de ska lämna över arbetet till inte kommer i tid. Detta har även 
observerats vid flera tillfällen. Skiftöverlämningarna brister också enligt 
operatörerna i genomförande då de sker snabbt och viktig information inte 
förmedlas eller glöms bort.  
 
Enligt riktlinjerna ska förbättringsgrupperna ha ett möte per vecka för att 
diskutera hur normalläget kan förbättras etcetera. Dessa möten hålls dock inte 
kontinuerligt, vilket vi upptäckte vid tre av fem tillfällen då vi hade för avsikt 
att delta. Operatörerna hade då gått hem eller inte kommit i tid och mötena 
genomfördes inte. 
 

6.3.4 Mätning i tillverkningen 
 
Mätmetod 
En brist som observerats vid flödena är att DX inte har standardiserade 
mätmetoder. Arbetsinstruktionerna beskriver vilka mätningar som ska utföras, 
hur ofta och med vilket mätdon men de anger inte hur mätningarna ska utföras 
(metod/princip). Den angivna mätfrekvensen kan dock inte säkerställas utan det 
ligger på produktionspersonalens ansvar att utföra mätningarna i rätt tid. 
Kartläggningen visar även att operatörerna inte alltid följer de instruktioner 
som finns och att såväl metod som frekvens därmed varierar dem emellan. Åtta 
av nio operatörer säger att de inte följer de specificerade mätfrekvenserna 
eftersom de kan sin process och vet när de behöver mäta.  
 
Uppföljning 
Under kartläggningen visade det sig att huvuddelen av de mätningar som utförs 
i tillverkningen inte dokumenteras. Enligt såväl ledningen som operatörerna 
och personalen i mätrummen följer DX varken upp resultaten av 
produktionsmätningarna eller att de utförs enligt specificerad frekvens. 
Representanter ur de lokala ledningsgrupperna berättar att dokumentationer 
som genomförs antingen läggs på hög eller kastas då mätningarna i huvudsak 
används till att verifiera inställningar och kontrollera om artiklarna uppfyller 
tolerans. 
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7 Analys 
 
I detta kapitel analyseras brister som identifierats i DX kvalitetssäkringsarbete. 
Analyserna grundar sig på examensarbetarnas kartläggning av verksamheten 
och jämförelser mot bilden av hur det är tänkt att DX ska arbeta för att säkra 
artikelkvalitet samt jämförelser mot relevant teori. 
 

7.1 Modell för analysen 
 
Förbättringsmöjligheterna inom DX kvalitetssäkringsarbete diskuteras utifrån 
tre aspekter som grundar sig i jämförelser enligt Figur 7:1. Jämförelse 1 
behandlar skillnaderna mellan Flöde A och Flöde B och frågan om dessa kan 
hänföras till olikheterna i artikelkvalitet. I Jämförelse 2 analyseras de 
avvikelser som finns i flödenas arbete jämfört med bilden av hur det är tänkt att 
DX kvalitetssäkring ska fungera. Sist, i Jämförelse 3, diskuteras de 
förbättringsmöjligheter som kan identifieras i DX verksamhet utifrån den 
teoretiska referensramen. 

Figur 7:1. Visualisering av analysens tre jämförelser. 

 

7.2 Jämförelse 1 – skillnader mellan Flöde A och Flöde B 
 
Syftet med att jämföra de två flödena var att analysera vilka av olikheterna som 
skulle kunna vara orsaker till skillnaderna i resultat och artikelkvalitet. 
Analysen nedan grundar sig på föregående kapitel där resultat av 
kartläggningen presenteras. 
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Resultatmässigt sett är den genomsnittliga produktiviteten för hård-
bearbetningen i Flöde B sämre än för övriga grupper och ligger långt under 
målvärdet. Figur 6:6 visar att produktiviteten per vecka (VOT, Värdeökande 
Operativ Tid) varierar kring snittvärdet utan större spridning med endast ett 
fåtal utmärkande nedgångar orsakade av haverier och beläggningsbrist. I övrigt 
tycks variationen påverkas av en kombination av faktorer som underhåll, 
uppstarter, rigg och omställning.  
 
VOT för mjukbearbetning i Flöde B har en betydligt större spridning än 
hårdbearbetningen och en svagt uppåtgående trend. De stora nedgångarna tycks 
i flera fall orsakas av haverier, bemannings- och beläggningsbrist. 
Förbättringsgruppen har även en stor del odefinierad tid som leder till 
produktionsbortfall. Detta innebär att operatörerna inte uppgivit (kodat) vad 
tiden ägnats åt och orsaken till tidsbortfallet är okänd. 
 
Även för bearbetningen i Flöde A varierar produktiviteten mycket trots att den i 
genomsnitt är relativt hög. Den utmärkande orsaken till låga resultat är enligt 
Figur 6:4 bemanningsbrist medan de större nedgångarna i diagrammet beror på 
materialbrist och haverier. Övriga faktorer som inverkar negativt på 
produktiviteten i Flöde B, till exempel haverier och odefinierad tid, tycks inte 
påverka produktiviteten i Flöde A nämnvärt. 
 
Revisionsstatistiken från artikelrevisionerna (kapitel 6) visar på betydligt sämre 
resultat för Flöde B, vilket har cirka 13 gånger större andel mätta positioner 
utanför tolerans jämfört med Flöde A. En liknande resultatskillnad kan ses vid 
en jämförelse av de två flödenas kassationer där talen för Flöde B är flera 
gånger större än för Flöde A. (Figur 6:7 och 6:8). 
 

7.2.1 Vilka är orsakerna till skillnaderna i artikelkvalitet? 
 
I kapitel 6 konstaterades skillnader mellan flödena som ger olika förutsättningar 
för att producera god artikelkvalitet. Dessa berör olikheter i såväl maskinpark, 
organisation samt operatörernas erfarenhet och kunskap. 
 
Maskinpark 
Den låga kapabilitetsnivån vid Flöde B kan till stor del vara den bidragande 
orsaken till att det inom detta flöde, enligt Figur 6:5 och 6:6, i stor utsträckning 
är haverier som ligger bakom produktionsbortfallet. Maskinproblem och 



 Analys 
   

 67 

haverier leder i sin tur till brandsläckning∗ vilket gör att det blir mindre tid över 
till att arbeta förebyggande med förbättringar. Det finns därmed en risk att 
fastna i en ond cirkel som är svår att ta sig ur. Detta är inte att sträva efter då 
företag idag vare sig har råd eller tid att rätta till fel på grund av den hårda 
konkurrensen på marknaden.  
 
Organisation 
Mellan flödena skiljer sig organisationen av förbättringsgrupperna. Inom 
Flöde A har operatörerna större möjlighet att få en helhetsbild av tillverkningen 
då de utför både mjuk- och hårdbearbetning. Eventuellt kan detta ge personalen 
större ansvarskänsla för efterkommande operationer i flödet och att den blir 
mer motiverad att tillverka artiklar enligt specifikation redan från början. Detta 
eftersom operatörerna vet att de själva annars måste ta itu med eventuella 
avvikelser senare i hårdbearbetningen. Operatörerna vid Flöde B känner kanske 
inte samma ansvar för nästkommande operation då de inte har operativt ansvar 
för helheten. Detta och okapabla maskiner skulle kunna vara två orsaker till 
flödets höga kassationstal. 
 
Erfarenhet 
Ytterligare en orsak till Flöde B: s haverier och kvalitetsbrister skulle kunna 
vara att flera av operatörerna är relativt nyanställda och har liten erfarenhet av 
produktionsarbete. Varken inom Flöde B eller Flöde A finns någon fastställd 
rutin för inskolning eller kompetenssäkring av nyanställda. Detta kan innebära 
att nya operatörer inte får tillräcklig utbildning och praktik innan de ska ansvara 
för bearbetningen på egen hand och därmed inte ser konsekvenserna av sitt 
handlande. 
 
Mätutrustning 
Standarden i flödenas mätutrustning skiljer sig markant då Flöde A:s utrustning 
blivit kompletterad medan stora brister finns i utrustningen vid Flöde B. I och 
med att mätningar är centrala för att kontrollera artikelkvaliteten kan detta vara 
en orsak till skillnaderna i artikelkvalitet. 
 

                                           
∗ Brandsläckning avser här det akuta arbete som krävs för att åtgärda sent upptäckta avvikelser så att felaktiga 
artiklar inte når kunden.   
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7.3 Jämförelse 2 - avvikelser i DX kvalitetssäkringsarbete 
 
Bristerna i DX kvalitetssäkringsarbete (kapitel 6) analyserades med hjälp av ett 
relationsdiagram i syfte att finna de grundläggande orsakerna samt skilja på 
symtom och underliggande problem. Slutsatserna från analysen och 
resonemangen bakom relationsdiagrammet (Bilaga 9) presenteras nedan.  
 

7.3.1 DX centrala problem 
 
Enligt relationsdiagrammet i Bilaga 9 bildar bristerna kedjor av orsak och 
verkan som, i alla fall utom två, mynnar ut i problemet:  
 

• Arbetar ej förebyggande med ständiga förbättringar. 
 

Detta anses därmed vara det centrala problemet i DX kvalitetssäkringsarbete.   
 

7.3.2 Grundläggande orsaker 
 
I relationsdiagrammet ses att samtliga brister, utom en, har sitt ursprung i 
följande tre problem:  
 

• Bristande kunskap  
• Brist på engagemang och ansvarstagande 
• Brister i kommunikation 

 
Dessa är de grundläggande orsakerna till bristerna i DX kvalitetssäkring. 
 

7.3.3 Samband av orsak och verkan 
 
Delproblemet att DX måste ägna mycket energi åt brandsläckning gör att det 
blir mindre tid över till att arbeta förebyggande med förbättringar, det vill säga 
det centrala problemet. Brandsläckningen är i sig ett symtom på att andra 
problem finns i organisationen, vilket relationsdiagrammet också visar. Ett 
betydande delproblem som leder till brandsläckning är att DX har för stort 
fokus på artikelrevisioner vilket gör att avvikelser i tillverkningen upptäcks 
sent i processen.  
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De tre grundorsakerna leder till brister i mätningar med avseende på metod, 
frekvens och dokumentation som i sig leder till brandsläckningsarbete, såväl 
direkt som indirekt. Felaktiga eller uteblivna mätningar är betänkliga orsaker 
till att fel och avvikelser uppkommer i produktionen och då mätresultaten inte 
alltid dokumenteras kan heller inte mätfrekvenserna kontrolleras och 
säkerställas. Bristen på dokumentation av mätresultat och att insamlad data inte 
sammanställs leder till det centrala problemet och gör det svårt att förutse vilka 
fel som kan uppkomma i processen under olika förutsättningar och 
förhållanden.  
 
Ytterligare en orsak till de operatörsberoende mätningarna är att operatörerna 
inte har kunskap och förståelse nog att se konsekvenserna av sitt arbete. De 
följer inte arbetsinstruktionerna utan hoppar över att mäta och begår även andra 
misstag som direkt leder till avvikelser som kräver brandsläckning.  
 
Operatörernas bristande förmåga att se helheten och konsekvenserna av sitt 
handlande har även orsaker som direkt kan kopplas till brister i ledningen och 
kommunikationen mellan denna och förbättringsgrupperna. Som diagrammet 
visar uppkommer en ond cirkel av orsak och verkan då brister i informations-
spridning mellan ledning och operatörer orsakar brister i återkoppling som i sin 
tur leder till förutfattade meningar hos båda parter. De förutfattade meningarna 
om varandras kunskap och behov gör att informationen åter sprids selektivt och 
att återkopplingen brister. 
 
Ytterligare en nackdel med bristerna i informationsspridning och återkoppling 
är att DX inte lär av gamla misstag som gjorts inom organisationen för att 
förebygga att problem upprepas. Bristerna gör det även svårt att ta vara på de 
bra exempel som finns inom verksamheten och för förbättringsgrupperna och 
avdelningarna att tillsammans förbättra produktionen. 
 
Delproblemet att operatörerna är trötta på P2000 är en direkt orsak till det 
centrala problemet, det vill säga att DX inte arbetar förebyggande med ständiga 
förbättringar. Operatörerna strävar efter att nå upp till det normalläge som 
definierades vid certifieringen och saknar även motivation att hålla sina 
förbättringsgruppsmöten och projektet fyller således inte sitt syfte. 
Operatörernas brist på motivation grundar sig i sin tur i bristen på engagemang 
som även påverkas av ofullständiga skiftöverlämningar. Examensarbetarna 
anser att grundorsaken till att syftet med projektet P2000 inte uppfylls är 
ledningens oförmåga att skapa förutsättningar genom kunskap och information. 
Den dåliga kommunikationen och följderna av denna (vilka diskuterats ovan) 
påverkar operatörernas motivation och engagemang i negativ bemärkelse.  
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Kvalitetssäkringsprojektet syftar även detta, liksom P2000, till att föra in bättre 
och mer tillförlitliga arbetssätt i operatörernas dagliga arbete. 
Examensarbetarna anser att det finns risk att detta projekt kommer att följa i 
P2000: s fotspår om inte genomförandet med det förbättras så att operatörerna 
kan känna delaktighet och förstå syftet med det.  
 
Ytterligare ett problem som indirekt påverkar DX arbete med förebyggande 
ständiga förbättringar genom att ge upphov till brandsläckningsarbete är 
okapabla maskiner. Problemet med maskinerna bottnar dock enligt 
examensarbetarna mer i ledningens riktlinjer, prioriteringar och förmåga att 
skapa förutsättningar för produktionen än i de grundläggande orsakerna. 
 

7.4 Jämförelse 3 – förbättringsmöjligheter mot den 
teoretiska referensramen  

 
”Kvalitetssäkring 
Systematiska åtgärder och förebyggande arbete för att 
skapa förutsättningar för en produkt som ska uppfylla 
kravet på kvalitet.”  

 
Enligt ovanstående citat från Figur 5:1 handlar kvalitetssäkring om 
förebyggande ständiga förbättringar vilket enligt relationsdiagrammet är det 
arbete som DX har mest problem med. Därav kan examensarbetarna konstatera 
att DX kvalitetssäkringsarbete brister mot den teoretiska referensramen i 
kapitel 5. Utifrån denna referensram för vi nedanstående argumentation. 
 
Persson (kapitel 5.3.3) anser att företag har en tendens att använda begreppet 
”förebyggande arbete” när de i själva verket avser ”korrigerande åtgärder”. 
Vidare säger Persson (2000, s 255) att begreppet korrigerande åtgärder inte 
används i standarden ISO9001:2000: s mening, det vill säga att vidta åtgärder 
för att eliminera orsaker till systematisk variation. Examensarbetarna anser att 
DX, genom sitt starka fokus på artikelrevisionerna har en tendens att göra dessa 
misstag.  
 
I DX arbete med korrigerande åtgärder är meningen att åtgärderna ska utgöra 
ett förbättringsarbete som ska förebygga att felen återkommer. Detta tycker 
examensarbetarna är mycket bra men har upptäckt en betydelsefull brist i 
systemet. När en KÅ skapas förebygger DX att felet återkommer vid det flöde 
där det uppstod. Därigenom missas hela poängen med att lära av gamla misstag 
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inom hela organisationen. Under den korta tid som kartläggningen pågick 
uppkom fel av samma orsak vid tre oberoende avdelningar med onödiga 
kostnader som följd.  
 
Vidare anser examensarbetarna att förebyggande ständiga förbättringar handlar 
om att skapa förutsättningar för att undvika fel. Riskanalyser och diskussioner i 
andan ”vad kan hända om detta händer” är bra metoder för att finna problem 
som ännu inte uppkommit. För att hela tiden sträva mot att komma åt 
grundorsaken till felet kan metoden 5 varför∗ användas i arbetet. Genom att 
söka problemen tror examensarbetarna att det blir enklare att hålla dem borta. 
 
Vid jämförelser mot referensramen har examensarbetarna även upptäckt brister 
inom området för mätningar. (Kapitel 5.3). Inom DX och de två studerade 
flödena finns operatörsberoende mätmetoder, icke säkerställda mätfrekvenser 
och icke tillförlitliga eller uteblivna mätresultat. Detta gör att beslut fattas på 
felaktiga grunder och slumpfaktorer tillåts få en avgörande betydelse.  
 
Utifrån Bergman och Klefsjö: s beskrivning av offensiv kvalitetsutveckling 
(kapitel 5.1.4) och den sammanfattande bilden av hörnstenarna gjordes 
slutligen följande analys med avseende på DX kvalitetssäkringsarbete: 
 
Sätt kunderna i centrum 
DX fokuserar inte tillräckligt på den interna kundens behov och får därför 
problem i genomförandet av sina projekt och brister i sin artikelkvalitet. 
Operatörernas kunskap, engagemang och motivation måste stå i centrum för att 
DX ska kunna lyckas med sina mål.  
 
Basera beslut på fakta 
Idag får slumpfaktorer spela en avgörande betydelse i DX mätningar. Detta 
måste motverkas och kräver att data från processerna kontinuerligt samlas in 
och att inkapabla maskiner samt opålitliga mätutrustningar åtgärdas.  
 
Arbeta ständigt med förbättringar 
Det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad! 
Detta kräver dock arbete med såväl förebyggande ständiga förbättringar som 
korrigerande åtgärder.  
 
 
 
 
                                           
∗ Metoden innebär att det för varje problem ställs fem varför? -frågor i följd i syfte att identifiera grundorsaken.  
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Arbeta med processer 
Genom att mäta processerna och se resultatet som en utgångspunkt för ständiga 
förbättringar, det vill säga normalläget, kan såväl artikelkvaliteten som 
kvalitetssäkringsarbetet utvecklas och förbättras. 
 
Skapa förutsättningar för delaktighet 
För att medarbetarna ska känna delaktighet, engagemang och ansvar krävs, 
enligt Bergman och Klefsjö, kommunikation, utbildning och delegation av 
ansvar och befogenheter. Detta är något DX omgående måste bli bättre på för 
att överleva i konkurrensen. 
 
Engagerat Ledarskap 
De fem hörnstenarna ska bygga på ledningens engagemang men då 
förbättringsmöjligheter finns inom alla ovanstående drar examensarbetarna 
slutsatsen att det även brister i DX ledning. Ledningen måste inse att 
ovanstående problem finns inom organisationen och delta aktivt i arbetet samt 
föregå med gott exempel för att i handling visa att kvalitet är minst lika viktigt 
som exempelvis ekonomi. För DX ledning handlar detta om att tydligt visa för 
operatörerna att värderingarna i SPS inte är omvända och lägga fokus i 
kvalitetssäkringsarbetet tidigare i tillverkningsprocessen. Nyckeln är dock att 
kunna kommunicera ut värderingar och riktlinjer till hela organisationen för att 
skapa förståelse och engagemang. 
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8 Benchmarking  
 
I detta kapitel presenteras resultatet av de benchmarkingstudier som 
genomförts i examensarbetet. Syftet med dessa var att se hur andra företag 
arbetar med kvalitetssäkring och få idéer och uppslag till förslagsarbetet. Teori 
bakom metoden beskrivs i kapitel 3.3.6. och de frågeformulär som låg till 
grund för besöken återfinns i Bilaga 4. 
 

8.1 Benchmarkingpartners 
 
Vilka företag som skulle besökas valdes utifrån kriterier uppsatta av 
examensarbetarna och deras uppdragsgivare. Kraven var att organisationerna 
skulle producera produkter med relativt små toleranser och vara externa samt 
framstående med avseende på kvalitet. Examensarbetarnas val föll på tre 
företag ur olika branscher; ABB LV Motors, Electrolux samt SAAB 
Automobile Powertrain AB.  
 

8.1.1 ABB LV Motors i Västerås  
 
Inom ABB-koncernen finns två huvudsakliga inriktningar; Automation 
Technologies (automationsprodukter) och Power Technologies (kraftteknik). 
Under det förstnämnda ligger ABB LV Motors som utvecklar, producerar och 
marknadsför mindre växelströmsmotorer. Motorerna säljs över hela världen 
och används inom marin verksamhet samt till att driva bland annat kranar, 
fläktar och rullband. 
 
I Västerås ligger en av ABB LV Motors åtta tillverkningsenheter och 
verksamheten är sedan augusti 2003 certifierad enligt ISO 9001:2000. Då 
företaget levererar elektriska komponenter till slutkund måste även krav i flera 
internationella standarder uppfyllas och alla produkter testas därmed innan 
leverans. Verksamheten är tydligt processorienterad och på företagets intranät 
finns en särskild sida för ledningssystemet där huvud- och stödprocesser 
beskrivs i en karta. Alla delar som ingår i dessa är, via filsystem och mappar 
under olika diskar, länkade till antingen en delprocesskarta, ett styrande 
dokument eller ett mätetal. Personalen blir därmed utsatt för processtänkandet 
under sitt dagliga arbete när den använder intranätet för att söka dokument, 
mätetal eller annan information.  
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Ett styrande dokument som är länkat till delprocessen Produktion beskriver hur 
kvalitetssäkringen ska gå till. Enligt dokumentet ska avstämningar ske inom sju 
områden i produktionen; 
 

1. Produktionssidans medverkan vid konstruktionsgenomgångar och 
ritningsgranskning 

2. Dokumentation 
3. Bevakning av myndighetsföreskrifter 
4. Kvalifikationskrav på personal 
5. Processövervakning 
6. Kontroll och underhåll av produktionsutrustning 
7. Dokumentation av kontroll och provning 

 
För att säkra ingående material ställer ABB höga krav på sina 
underleverantörer och på stålverken som tillverkar material till dessa. 
Kvalitetssäkringen i tillverkningsprocessen sker, förutom vid ovanstående sju 
punkter, även mellan processteg genom inbyggda Poka-Yoke∗-lösningar i 
robotceller. I monteringslinorna är kvalitetssäkringen till stor del inbyggd 
genom ett flertal mindre teststationer och slutkontrollen innan leverans. Utöver 
detta finns även en person som dagligen går runt och gör en ambulerande 
kontroll av monteringsarbetet.  
 
Operatörerna deltar i kvalitetsarbetet genom förbättringsgrupper i 
produktionen. Vidare har varje skiftlag en kvalitetsansvarig med uppgift att 
förmedla förbättringsförslag och avvikelser till ansvarig chef. Operatörerna 
uppdaterar även sina kunskaper inom kvalitet och mätteknik kontinuerligt 
genom att gå kurser i företagets mätrum med ett till två års mellanrum.  
 
För sitt förbättringsarbete använder ABB LV Motors system C2 där alla 
förbättringsförslag loggas och följs upp. C2 är en IT-baserad programvara som 
är utvecklad av Lars Nilsson och C2 Management AB som ett hjälpmedel för 
Svenska organisationer att arbeta med ständiga förbättringar 
[www.c2management.se]. Fördelen med systemet är enligt dessa att det är 
fristående, har inbyggd feedback, skapar ordning och reda på avvikelser och 
förbättringar samt ökar den interna kommunikationen utan ökat administrativt 
arbete. C2 Management AB har idag ca 70 000 användare och förutom ABB 
använder bland annat Posten, Länsförsäkringar och Sydkraft systemet i sina 
organisationer. [http://www.c2management.se/pdf_webb/C2M.pdf].  
                                           
∗ Poka-Yoke (felsäkring) är en metod för att konstruera produkter och processer så att det blir fysiskt omöjligt 
att tillverka med fel. 
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8.1.2 Electrolux i Mariestad 
 
Electrolux är exempel på ett svenskt företag som blivit världsledande inom sitt 
område. Dess produkter finns i princip i varje hushåll och koncernen tillverkar 
idag produkter mot tre olika marknadsområden; Outdoor, Floorcare och Home 
appliances. Fabriken i Mariestad är en av fem fabriker i Europa som inom 
marknadsområdet Home appliances tillverkar kyl- och frysskåp mot 
varumärken som till exempel Electrolux, ElektroHelios, AEG och Husqvarna.  
 
Fabriken i Mariestad är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001 och har 
därmed ett processinriktat ledningssystem. I produktionen finns inget utrymme 
för misstag då det tillverkas ett kyl- och/eller frysskåp var 17e sekund i 350 
olika varianter. Företaget har därför en separat kvalitetsorganisation för att på 
ett säkert och fokuserat sätt kunna förhindra kvalitetsbrister och förvalta samt 
utveckla det som är bra. Kvalitetschefen har en avgörande roll och arbetar med 
att ta fram lämpliga arbetssätt och metoder. Dessutom styr denne, med hjälp av 
en kvalitetsstab på fem personer, förbättrings-, revisions-, statistik- och 
fältkvalitetsarbetet. I organisationen finns även en kvalitetsbedömare som 
ansvarar för att från lager ta ut stickprov och utföra produktrevisioner.  
 
I verkstaden och monteringen finns inom varje avsnitt en egen mindre 
kvalitetsorganisation där det handgripliga kvalitetsarbetet ska ske. Inom 
respektive avsnitt finns en kvalitetstekniker som ska stödja operatörerna i deras 
arbete och vara en länk mot kvalitetschefen och staben. I varje arbetslag finns 
dessutom en kvalitetsansvarig operatör som ska leda lagets förbättringsarbete i 
produktionen och fungera som kontaktperson mot kvalitetsteknikern.  
 
Tillverkningen är i stor utsträckning automatiserad och därför arbetar omkring 
två tredjedelar av de anställda med monteringen av kyl- och frysskåpen. 
Företaget ligger långt fram i sitt arbete med arbetsmiljö- och ergonomifrågor 
och försöker på olika sätt öka personalens delaktighet och motivation. Några 
aktiviteter som bedrivs i detta syfte är: 
 

• ”Varje dag information” – produktionspersonalen får varje dag en A4 
med information om viktiga händelser, personal, kvalitet, och 
produktionsläge. 

• ”Rundabordslunch” – några operatörer inbjuds varje månad till lunch 
med ledningen. 

• ”Hands on quality” –personal från alla nivåer i organisationen deltar i 
produktrevisioner i syfte att öka förståelsen för såväl kvalitet som 
produkterna i sig. 
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Electrolux i Mariestad har även en förslagsverksamhet men arbetet med 
ständiga förbättringar består till största delen av korrigerande åtgärder. Mindre 
fel åtgärdas av arbetslagen direkt i produktionen men för att genomföra 
förbättringar av större karaktär bildas fokusgrupper som driver arbetet i 
projektform. En fokusgrupp får inte startas utan kvalitetschefens godkännande 
och projektet ska genomföras mot tydliga mål med en tid- och handlingsplan, 
mät- och avrapporteringspunkter samt specificerade metoder.   
 

8.1.3 SAAB Automobile Powertrain AB i Södertälje  
 
Saab och Scania har en gemensam historia mellan 1969 och 1995 då de 
tillsammans utgjorde en väsentlig del av företaget Saab-Scania. Idag ingår 
bolaget Saab Automobile Powertrain AB i Fiat-GM Powertrain och har i 
Sverige 1400 anställda på tre orter. I fabriken i Södertälje produceras årligen 
ungefär 100 000 bensinmotorer samt motorblock, vevaxlar och 
cylinderhuvuden. 
 
Saab Automobile Powertrain AB har en gemensam kvalitetsorganisation med 
en central samordning i Turin, Italien. Vid Södertäljeenheten finns även så 
kallade Product managers som har det yttersta kvalitetsansvaret för olika 
produktfamiljer. Saab använder ett strukturerat arbetssätt för spridning av 
kvalitetsinformation och felåterföring. Arbetssättet bygger till stor del på olika 
möten som hålls dagligen, eller på vecko- alternativt månadsbasis och 
engagerar alla nivåer inom företaget.  
 
I produktionen återfinns särskilda kvalitetsstationer i nära anslutning till de 
olika linornas nyckeloperationer. Dessa är lysande gula och samlar alla 
dokument som rör kvalitetsarbetet, till exempel instruktioner, rutiner och 
mätprotokoll. Figur 8:1.  
 

 
 
Figur 8:1. Utformning av kvalitetsstationerna på Saab Automobile Powertrain AB. 
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Inom respektive produktionslina används informationstavlor för att 
åskådliggöra bland annat revisionsstatistik, aktiviteter och planerade åtgärder. 
På dessa finns en sektion där cheferna, när de går runt i fabriken, ska signera att 
de tagit till sig informationen. På tavlorna synliggörs även operatörernas 
utbildningsnivå och kompetens gentemot tillverkningsprocessens olika 
operationer. Figur 8:2 visar idén bakom hur kompetensen bedöms och 
visualiseras.  
 

 
Figur 8:2. Visualisering av kompetensnivåer i tillverkningen på Saab. 
 

8.2 Intryck från företagsbesöken 
 
Sammanfattningsvis gav benchmarkingstudierna uppslag om hur organisationer 
kan arbeta med kvalitetssäkring. Resultaten visar att den internationella 
standarden ISO 9001 kan anpassas till olika verksamheter och kvalitetsarbete 
organiseras på flera sätt. Dessutom framkom att mycket av detta arbete vid de 
besökta företagen, liksom inom DX, handlar om mätning, revisioner och 
korrigerande åtgärder samt att mjuka faktorer som organisationsstruktur, 
ansvarsfördelning och ledning har stor betydelse.  
 

 

Planerad utbildning   Under utbildning 
 
 
Kan köra   Kan utbilda 
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9 Förbättringsförslag  
 
I detta kapitel beskrivs och värderas ett urval av de förbättringsförslag 
examensarbetarna tagit fram utifrån bristerna i DX kvalitetssäkringsarbete. 
Idéer och inspiration till förslagen är hämtade från externa företagsbesök, 
intervjuer och bra exempel inom DX, teorier samt examensarbetarnas egna 
tankar. 
 

9.1 Värdering och prioritering av förbättringsförslag 
 
Examensarbetarna har tagit fram 19 förslag som på olika sätt kan förbättra DX 
kvalitetssäkringsarbete. För att värdera i vilken utsträckning dessa förslag 
skulle kunna åtgärda bristerna ställdes dessa mot varandra i en matris. Detta i 
syfte att besluta vilka förslag som skulle utvecklas då det inom ramen för detta 
examensarbete inte finns utrymme att arbeta vidare med samtliga 
förbättringsförslag. 
 
För att även väga in DX syn på förslagen ombads representanterna i 
referensgruppen, i samband med delredovisningen, att prioritera vilka fem av 
dessa de ansåg intressantast. Vid prioriteringen ombads de ta hänsyn till 
företagets situation och pågående förbättringsarbete inom organisationen. 
Resultatet av denna prioritering redovisas i bilaga 10 b. Efter delredovisningen 
jämfördes resultatet med examensarbetarnas värdering i matrisen. Jämförelsen 
visade att DX åsikter sammanföll med de sex förbättringsförslag som värderats 
högst av examensarbetarna. Dessa valdes därför ut för vidare utveckling.  
 
En reducerad matris baserad på ovanstående och referensgruppens prioritering 
av DX brister visas i bilaga 11. I denna har ytterligare två förslag, som 
examensarbetarna anser viktiga, inkluderats. Dessa handlar om förbättringar av 
kommunikationen, vilken brister inom DX och enligt analysen i kapitel 7 
orsakar problem i kvalitetssäkringsarbetet. I följande delkapitel beskrivs de åtta 
förbättringsförslagen och därefter analyseras resultatet av examensarbetarnas 
värdering av dem i matrisen.  
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9.2 Förbättringsområden 
 
DX problem kan relateras till fyra stora områden inom vilka DX har 
förbättringspotential: kompetenssäkring, delaktighet och motivation, mätning 
samt kommunikation. Förbättringsförslagen beskrivs därmed inom dessa 
områden.  
 

9.2.1 Kompetenssäkring 
 
Som tidigare nämnts i kapitel 5 är det viktigt för dagens organisationer att säkra 
medarbetarnas kompetens för att behålla konkurrenskraften och för att undvika 
kostsamma kvalitetsbrister. Detta innebär enligt examensarbetarna att veta 
vilken kompetens som behövs inom företaget, se till att den finns hos 
medarbetarna och säkerställa att nyanställda får den introduktion och utbildning 
de behöver.  
 
Körkort för operatörer 
För att ledningen ska kunna veta vilken kompetens som behövs, finns 
tillgänglig respektive saknas inom företaget krävs såväl kompetenskartläggning 
som mål. Detta innebär att DX till att börja med behöver specificera vad en 
operatör ska kunna för att köra maskiner samt utföra olika arbetsuppgifter. 
Specificeringen kan sedan utgöra grunden i kartläggningen av vilken 
kompetens som finns tillgänglig inom företaget och förbättra möjligheterna att 
utnyttja denna.  
 
Förslagets huvudsyfte är att specifikationerna ska utmynna i så kallade 
”körkort” där varje operatör examineras mot kraven för att visa sitt kunnande. 
Vidare skulle körkorten kunna delas in i olika nivåer med avseende på kunskap 
och färdighet. Detta är ett arbetssätt som Saab Automobil Powertrain AB redan 
tillämpar.  Företaget värderar varje operatörs kunskap och färdighet i 
förhållande till olika tillverkningsoperationer med hjälp av en fyrgradig skala 
(kapitel 8.4); kan inte, under utbildning, kan köra respektive kan utbilda. På 
liknande sätt skulle DX kunna göra bedömningarna och därmed erhålla 
underlag för gapanalyser, utvecklingssamtal samt planering av utbildningar och 
praktiska övningar för operatörerna. 
 
För att betona vikten av kompetensen, visualisera och bättre utnyttja den skulle 
DX, liksom Saab (kapitel 8.4), även kunna visa bedömningarna på 
förbättringsgrupps- eller avdelningstavlor i verkstäderna.  
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Inskolning av nyanställda 
DX har redan idag inskolning av nya operatörer som introduceras till företaget 
och arbetsplatsen genom utbildning och praktisk handledning av en mer erfaren 
operatör. Detta är ett bra arbetssätt men bör förbättras då de nyanställdas 
kompetens i dagsläget inte kan säkerställas. För att göra detta föreslår 
examensarbetarna att DX ska utbilda handledarna samt ta fram särskilda 
checklistor som specificerar vad de nyanställda ska kunna efter avslutad 
introduktion. Utifrån checklistor skulle de nyanställda kunna ”examineras” 
innan de tillåts arbeta självständigt med eget ansvar i tillverkningen. 
Checklistorna skulle med fördel även kunna kopplas till de körkort för 
operatörer som beskrivs i avsnittet ovan.   
 
Något som examensarbetarna anser ska ingå redan i introduktionen är en 
grundkurs i mätteknik där de nyanställda ska få nödvändiga kunskaper inom 
mätområdet och förståelse för mätningarnas betydelse för kvalitetssäkringen.  
 
Återkommande utbildning i mätteknik 
För att säkerställa operatörernas kompetens med avseende på 
produktionsmätning föreslår examensarbetarna ett samarbete mellan 
tillverkningen, mätrummen och/eller kalibreringen. Detta på årlig basis för att 
upprätthålla och förnya operatörernas kunskaper. Utbildningen skulle till 
exempel kunna organiseras så att varje operatör under ett par timmar i DX 
mätrum får repetera sina kunskaper och utbildas vidare. Undervisningen skulle 
bland annat kunna handla om mätningars betydelse för kvalitet, hur form- och 
lägesfel kan upptäckas med olika mätdon samt vilka faktorer som påverkar 
variationer i mätresultaten och hur de kan minimeras. Även kunskap om 
förvaring, underhåll och kalibrering av mätdon bör repeteras. Den 
återkommande utbildningen skulle även ge operatörerna en bättre helhetssyn 
och förståelse för övriga funktioner inom företaget samtidigt som 
spetskompetensen hos personalen i mätrummen skulle tas till vara.  
 

9.2.2 Delaktighet och motivation 
 
I teorikapitlet poängteras att ett framgångsrikt kvalitetssystem bygger på 
medarbetarnas kunskap, motivation och vilja att ta ansvar. Dessutom framhålls 
att medarbetarna är drivkraften för företagets arbete med ständiga förbättringar 
och att dåligt motiverade medarbetare påverkar kvaliteten i negativ bemärkelse.  
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Ansvarsområden inom förbättringsgrupperna 
För att öka operatörernas engagemang och undvika den allmänna inställningen 
att ”jag gör inget om ingen annan gör det” föreslår examensarbetarna att olika 
ansvarsområden ska fördelas mellan operatörerna inom varje förbättringsgrupp. 
Till exempel skulle någon kunna göras ansvarig för revisioner, en annan för att 
driva ständiga förbättringar, en tredje för UFO och så vidare. Förslaget innebär 
dock att alla tillsammans i förbättringsgruppen, precis som nu, ska ansvara för 
att utföra arbetet och att kvaliteten på artiklarna blir god. Skillnaden är att de 
områdesansvariga ska se till att arbetet verkligen blir gjort, uppdatera resultat 
och instruktioner samt vara kontaktperson för frågor kring området gentemot 
övriga skift och ledningen. Områdesansvaret kan i sig öka operatörernas 
intresse för arbetet och dess resultat genom förbättrad kunskap och förståelse.  
 
Operatörsmedverkan i KÅ 
Produktionspersonalen inom DX brister i sin förmåga att se helheten och 
konsekvenserna av att inte följa arbetsinstruktionerna. För att höja 
operatörernas förståelse och motivation föreslår examensarbetarna att de ska 
göras mer delaktiga i framtagandet och arbetet med korrigerande åtgärder 
(KÅ). Detta skulle till exempel kunna ske genom att den lokala 
ledningsgruppen delegerar ansvar för planering och uppföljning av åtgärder till 
operatörer i berörd förbättringsgrupp. Examensarbetarna föreslår även att de 
ska göras delaktiga vid DX möten med extern kund för att se vad brister i deras 
arbete kan ge för följder och öka ansvarstagandet.   
 

9.2.3 Mätning 
 
För en säker produktionsstyrning krävs aktuella och tillförlitliga mätningar av 
tillverkningsprocessen. I teorikapitlet påpekas vikten av syfte och mål bakom 
de mätningar som ska göras och kunskaper kring mätutrustning, mätmetoder 
och tolkning av mätresultat. Bergman och Klefsjö (2001, s 38) skriver att ett 
effektivt förbättringsarbete måste baseras på korrekta resultat vilket kräver 
kontinuerlig insamling, sammanställning och analys av lämplig information om 
företagets processer. 
 
Logga data och identifiera avvikelser tidigare i tillverkningsprocessen  
DX har redan, där utrustningen tillåter, grundligt utrett möjligheterna att 
elektroniskt logga sina produktionsmätningar. Utredningarna ligger dock på 
hyllan då inget beslut fattats om att dokumentera mätningar. Examensarbetarna 
råder DX att återuppta dessa utredningar och skapa möjligheter för att enkelt 
kunna logga mätningar utan att det kräver merarbete för operatörerna. Först 
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måste dock DX se till att det inom organisationen finns förutsättningar för att 
utföra tillförlitliga mätningar.  
 
För att undvika att många felaktiga artiklar produceras i onödan bör behovet, 
kompetensen samt möjligheterna att sammanställa och analysera mätresultaten 
ses över. Detta för att inom DX arbeta med ständiga förbättringar i 
förebyggande syfte så att avvikelser kan identifieras tidigare i tillverkningen 
och inte efteråt. 
 

9.2.4 Kommunikation 
 
I kapitel 5 framhålls upprepade gånger att kommunikation skapar motivation 
och engagemang bland medarbetarna vilka är nyckeln till ett framgångsrikt 
kvalitetsarbete. God kommunikation är även en förutsättning för att hela 
organisationen ska kunna sträva gemensamt mot samma mål.  
 
Dagligt informationsblad 
För att ge förslag på hur DX kan förbättra den interna kommunikationen har 
examensarbetarna utgått från en idé hämtad från Electrolux (kapitel 8.3). 
Förbättringsförslaget innebär att ett informationsblad, specifikt för varje 
avdelning, dagligen skulle kunna sättas upp på förbättringsgruppstavlorna. Med 
ett sådant blad skulle DX kunna synliggöra produktionsläget för operatörerna, 
följa upp och sprida information om såväl DX som avdelningens och 
förbättringsgruppens prestationer. Dessutom skulle informationsbladet kunna 
användas för att uppmärksamma bra prestationer, upplysa om viktiga händelser 
och presentera resultat av nyckeltal i förhållande till Process, Kund, 
Medarbetare och Produktivitet. 
 
Informationen skulle med fördel kunna sammanställas och spridas av de lokala 
ledningsgrupperna för att öka den interna kommunikationen med operatörerna. 
Den lokala ledningsgruppen skulle då även få större inblick förbättrings-
gruppernas arbete och vad som händer inom DX i övrigt. Trots att bladet 
innebär en envägskommunikation kan det ge ökad informationsspridning och 
återkoppling såväl kvalitativt som kvantitativt. I teorin påpekas att det finns en 
stor risk att budskapet misstolkas vid envägskommunikation och att 
kommunikationen vänds mot sändaren. Detta är viktigt att ha i åtanke då bladet 
utformas. 
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Signatur av chef på förbättringsgruppstavla  
För att öka DX högsta lednings förståelse för och vetskap om operatörernas 
kunskap, arbetssätt och inställning föreslår examensarbetarna att ledningen 
oftare ska vara ute i produktionen och ta del av arbetet. Genom att läsa 
informationen på förbättringsgruppstavlorna och sätta sin signatur på denna 
skulle ledningen kunna visa sitt intresse och engagemang för personalens 
arbete.  
 

9.3 Analys av matrisen 
 
Enligt referensgruppen är problem 1, 8, 10, 11 och 14 i matrisen de som kan 
anses mest allvarliga för DX. Av dessa har förbättringsförslagen sammantaget 
bäst förmåga att åtgärda problem nr 11, ”brister i operatörernas kunskap i 
mätteknik”.  
 
Enligt matrisen har problem 5 störst potential att avhjälpas när de åtta 
förbättringsförslagen summeras. Även problem 11 och 17 kan åtgärdas i stor 
utsträckning, speciellt problem 11 där examensarbetarna anser att tre förslag 
har potential att avställa problemet. De tre problemen har direkt koppling till 
grundorsakerna som konstaterades i analysen av relationsdiagrammet 
(kapitel 7.3.2). Med hänsyn till det centrala problemet i diagrammet har 
förslaget med att logga data och styra tidigare i processen störst potential att 
avhjälpa detta.  
 
Högst poäng av de enskilda förbättringsförslagen i matrisen får förslaget om 
inskolning för nyanställda då det anses kunna påverka de flesta av problemen i 
positiv bemärkelse och potentiellt helt avställa fem av dem. 
 
Det är viktigt att se till matrisens helhet när den värderas och analyseras. Det 
faktum att ett förbättringsförslag kan förbättra flera av problemen visar att 
förslagen påverkar fler områden än de som de beskrivs i kapitel 9.2.   
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10  Diskussion 
  
I detta kapitel framförs examensarbetarnas egna reflektioner kring arbetet, 
såväl använda metoder som resultat och förbättringsförslag. Ytterligare 
diskussioner kring validitet och reliabilitet kan läsas i empirin, kapitel 4.5. 
 

10.1  Utförandet av examensarbetet 
 
Diskussionen i detta delkapitel fokuserar på genomförandet och följer den 
naturliga arbetsgången i projektet. Resonemangen kompletterar diskussionen 
kring reliabilitet och validitet som förs i kapitel 4. 
 

10.1.1  Förutsättningar 
 
Vi har i detta examensarbete haft alla förutsättningar att utföra arbetet på ett bra 
sätt. När vi först kom till Scania blev vi väl omhändertagna och fick omedelbart 
tillgång till två datorer och ett eget kontor. När vi haft behov av att göra 
studiebesök eller resa till Luleå för att träffa våra handledare samt delta i 
seminarier har vår uppdragsgivare stått för kostnaden. Till sist har vår 
handledare på Scania, Monica Torgrip, alltid tagit sig tid för oss, uppmuntrat 
och stöttat samt utmanat oss när vi haft behov av det. Vi har heller aldrig mött 
någon motvilja då vi velat träffa människor inom organisationen för 
diskussioner och intervjuer. Tvärtom har vi alltid blivit trevligt bemötta och alla 
har tagit, eller skapat sig, tid för oss. 
 

10.1.2  Planering 
 
Arbetssättet att använda en övergripande tidplan jämte mer detaljerade 
treveckorsplaneringar med mål och utvärderingar visade sig mycket bra. 
Dessutom kunde uppdragsgivare och handledare följa utvecklingen av projektet 
då de kontinuerligt fick ta del av dessa. Med hjälp av planeringarna och 
dagboken kunde vi även i efterhand kontrollera och styrka uppgifter om hur vi 
arbetat under projektet.  
 
Vi behövde revidera den övergripande tidplanen två gånger under projektet. 
Den ena gången var när halvtidsredovisningen planerades in och val och 



 Diskussion 
   

 86 

vidareutveckling av förbättringsförslag försenades en vecka. Den andra 
revideringen fick göras i slutet av projektet till följd av att vi trodde oss ha tid 
att skriva rapport ända fram till mitten av januari. Dessutom missbedömde vi 
hur mycket tid som verkligen behövdes för rapportskrivningen samtidigt som 
den första versionen av rapporten skulle vara universitetet till handa redan före 
jullovet. Därmed blev tiden till att vidareutveckla förslagen minimal.  
 

10.1.3  Insamling av data 
 
I undersökningen samlade vi in både sekundär och primär data och vi 
behandlade den både kvantitativt och kvalitativt. Sekundärdata samlades in 
med metoder som rekommenderas i teorin och analyserades av oss båda vilket 
styrker riktigheten i analysen.  
 
Insamlingen av primärdata gjordes huvudsakligen med intervjuer och 
observationer. Hade denna istället gjorts med enkäter hade vi med stor säkerhet 
fått fler svaranden och mer tyngd bakom operatörernas åsikter och eventuellt 
mer bevis för att bristerna inom DX verkligen existerar. Däremot hade vi inte 
kunnat vara säkra på tillförlitligheten i svaren då operatörerna med stor 
sannolikhet skulle ha tolkat frågorna olika. Alla intervjuer genomfördes med 
oss båda närvarande, där den ena ställde frågor och den andre noterade svaren. 
Detta arbetssätt fick intervjuerna att flyta bra, operatörerna att känna sig väl till 
mods och våra slutsatser kunde göras på gemensamma grunder. 
 
Vad gäller bortfallet av populationen vid Flöde B kunde det ha reducerats om 
vi startat kartläggningen av Flöde B samtidigt som Flöde A eller kompletterat 
kartläggningen efter den 31 oktober 2003. 
 
Något som gav oss variation och ombyte i vardagen var benchmarkingbesöken. 
Vi fick, förutom svenska naturupplevelser, idéer till förbättringsförslag och 
lärde oss om olika tillverkningsprocesser och sätt som verksamheter kan styras 
på. Dessutom fick vi genom att besöka företagen större förståelse för DX 
arbete. 
  

10.1.4  Verktyg för analys och sammanställning  
 
De verktyg vi använde för sammanställning och analys var delar ur de sju 
förbättringsverktygen samt de sju ledningsverktygen tillsammans med 
brainstorming. Av de sju förbättringsverktygen användes datainsamling, 
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orsaks-verkan-diagram, flödesschema, histogram och styrdiagram vilka alla 
fyllde sina syften och gav oss struktur på insamlad data. I fråga om de sju 
ledningsverktygen nyttjade vi dem inte i den kombination som föreslås. Istället 
för att tillämpa trilogin i sin helhet användes släktskaps-, relations- och 
matrisdiagram. Orsaken till detta var att projektets fokus länge låg på att 
identifiera och analysera DX brister samt hitta orsakerna till dessa.  
 
En brist som vi är medvetna om är att vi inte tillämpade verktygen med hjälp av 
en grupp, utan använde dem själva på tu man hand. DX personal fick därmed 
inte bidra till identifieringen eller analysen av bristerna utan endast 
prioriteringen av dem. Detta var dock ett medvetet val för att vi skulle kunna 
bilda oss en egen uppfattning om verksamheten och oberoende av DX påverkan 
ta fram brister, vilket var syftet med arbetet. Däremot har vi använt 
referensgruppen och övrig personal för att förstå verksamheten på ett korrekt 
sätt och inte dra våra slutsatser på felaktiga grunder. Arbetet kunde ha blivit 
mer tillförlitligt om vi utnyttjat och diskuterat mer med referensgruppen under 
arbetets gång och eventuellt genomfört något av de sju ledningsverktygen 
tillsammans med den. 
 

10.1.5  Förbättringsförslag 
 
Förbättringsförslagen utvecklades i syfte att åtgärda brister i DX 
kvalitetssäkringsarbete på både kort och lång sikt. Förslagen är, trots att de är 
övergripande beskrivna, lämpliga för DX och väl genomtänkta. Vi har inte tagit 
fram några förslag på hur förbättringsförslagen skulle kunna implementeras 
eftersom detta låg utanför arbetets ramar.  
 

10.2  Analys av examensarbetets resultat 
 
Trots arbetets vaga problemställning har vi fått fram resultat som kan förbättra 
DX förståelse för och arbete med sin kvalitetssäkring. Vi har tagit hänsyn till 
avgränsningarna genom hela arbetet och medvetet gjort val efter dessa. Vi har 
dock analyserat DX brister i relation till den teoretiska referensramen vilket vi 
från början inte skulle göra. Beskrivningen av gränssnitten kunde även ha varit 
mer utförlig. 
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10.2.1 Forskarens influens i undersökningen 
 
Under examensarbetets gång har vi försökt vara så objektiva som möjligt för att 
kunna dra korrekta slutsatser. Däremot måste man vara medveten om att våra 
tidigare erfarenheter påverkat vår syn på DX kvalitetssäkringsarbete och 
därmed våra slutsatser. En av oss hade ingen som helst erfarenhet av Scania 
innan examensarbetet började medan den andre tidigare hade varit anställd 
inom DX vid flera tillfällen, totalt cirka ett och ett halvt år. Vi ser dock detta 
mest som en fördel då vår sammanlagda förståelse av DX verksamhet till viss 
del ökade med bibehållen objektivitet. 
 
Vår akademiska bakgrund och våra kunskaper inom produktionssystem och 
kvalitetsteknik innebar att vi redan innan arbetet började hade en god syn på 
hur kvalitetssäkring teoretiskt borde fungera i en verksamhet. Därmed har vi 
bland annat kunnat se tendenser på brister vi inte haft belägg att utifrån 
kartläggningen framställa i denna rapport. Vår bakgrund påverkade även med 
stor sannolikhet sammanställningen av den teoretiska referensramen som var 
utgångspunkten för delar av våra resonemang i analysen 
 

10.2.2  Har syftet med examensarbetet uppfyllts?  
 
Det första syftet med arbetet var att: 
 
• utifrån produktionsprocess, arbetssätt och organisation kartlägga vilka 

kvalitetssäkrande aktiviteter som finns inom DX verksamhet samt hur dessa 
samverkar. 

 
Vi har beskrivit DX kvalitetssäkringsarbete och visualiserat det i ett antal 
bilder. Tillsammans kan både text och bild öka företagets förståelse för vilka 
aktiviteter, arbetssätt och värderingar som ligger till grund för och samverkar i 
DX kvalitetssäkring. Beskrivningen bygger på en noggrann kartläggning av 
verksamheten och redovisas i Bilaga 7. Detta gör att vi anser att det första 
syftet uppfylls. Däremot kan vi inte säkerställa att beskrivningen är helt korrekt 
eller fullständig då den bygger på vår uppfattning av verksamheten och den 
information som samlats in. 
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Det andra syftet var att: 
 
• identifiera brister i DX kvalitetssäkringsarbete och ge förslag på 

förbättringsåtgärder. 
 
Vi har i rapportens resultat- och analyskapitel beskrivit och analyserat de 
brister vi identifierat i kvalitetssäkringsarbetet. Dessutom ges enkla, konkreta 
och genomförbara förbättringsförslag samt rekommendationer. Vi anser att vi 
även uppfyllt det andra syftet men känner dock att arbetets resultat är lite 
negativt då vi enbart fokuserar på det som brister.  
 

10.2.3  Generaliserbarhet 
 
Frågan huruvida arbetets resultat är generaliserbart diskuterar vi ur två 
perspektiv. Det ena med hänsyn till DX och vår kartläggning och det andra ur 
ett vidare perspektiv. 
 
De två flödenas organisation och maskinpark kan inte sägas representera hela 
DX. Dock är de brister vi hittat mjuka faktorer och generella problem som kan 
ses på flera ställen inom organisationen. Även förbättringsförslagen kan 
generaliseras till hela DX men måste anpassas till olika behov och specificeras 
där de ska användas. 
 
Det andra perspektivet handlar om arbetet i sin helhet och i vilken utsträckning 
resultaten skulle kunna tillämpas på andra situationer. Vi anser, trots att arbetet 
utförts specifikt inom DX verksamhet, att bristerna är generella och med stor 
sannolikhet finns inom företag och organisationer i andra branscher.  
Flera av DX brister kunde vi till viss del även urskilja hos de tre externa företag 
vi besökte. Idéer till flera av förbättringsförslagen kunde vi dock hämta från 
dessa besök och förslagen torde därmed kunna generaliseras och tillämpas i 
andra verksamheter. 
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11  Slutsats och rekommendationer 
 
I detta kapitel beskrivs examensarbetarnas slutsats som bygger på såväl 
resultat och analys som framtagna förbättringsförslag. Kapitlet avslutas med 
rekommendationer till fortsatt arbete. 
 

11.1  Slutsats 
 
I DX kvalitetssäkringsarbete har examensarbetarna identifierat ett centralt 
problem: att DX inte arbetar med förebyggande ständiga förbättringar. Detta 
beror framförallt på att DX fokuserar på mätningar som görs efter 
produktionen. Examensarbetarna tror att detta beror på att det i 
tillverkningsprocessen inte finns tillförlitliga mätningar att styra produktionen 
på. Förutsättningarna för att arbeta förebyggande och styra tidigare är att 
tillverkningsprocessen kontinuerligt dokumenteras, sammanställs och 
analyseras. För detta krävs såväl tillförlitlig utrustning som kompetens. 
 
I analysen har tre grundorsaker till DX centrala problem urskiljts; bristande 
kunskap, brist på engagemang och ansvarstagande samt brister i 
kommunikation. För att kunna kvalitetssäkra sin tillverkning på ett tillförlitligt 
och förebyggande sätt måste DX åtgärda dessa brister. Detta så att alla de 
delproblem som dessa orsakar kan undvikas. 
 

11.2  Rekommendationer  
 
Examensarbetarna rekommenderar DX att i första hand ta itu med 
grundorsakerna till det centrala problemet och implementera förbättringsförslag 
som redovisas i kapitel 9. Majoriteten av de förslag som presenteras kan utan 
större resurser eller tid åstadkomma många positiva effekter i organisationen, 
och i slutändan på artikelkvaliteten. Vidare är det viktigt att komma ihåg att 
förslagen inte passar in överallt i organisationen utan bör anpassas till den 
avdelning/ maskingrupp där de ska tillämpas.  
 
I övrigt rekommenderas DX att se över arbetssätt och verktyg så att de fungerar 
enligt riktlinjerna och stödjer värderingarna i SPS. På lång sikt bör DX även 
implementera ett mätsystem. Detta för att för att identifiera mål och strategier 
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för mätningarna och skapa förutsättningar för en tillförlitlig kvalitetssäkring 
under hela tillverkningsprocessen.  
 
Examensarbetarnas förslag till fortsatt forskning inom DX är bland annat att 
utreda kompetenssäkringen av ledningen eftersom denna påverkar 
förutsättningarna för både personal, tillverkning och kvalitetssäkring. Vidare 
bör det undersökas hur eventuella brister i PD-processen påverkar 
kvalitetssäkringen i tillverkningsprocessen. 
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   BILAGA 1 SID 1 (1) 
Kopplingen mellan SPS och P2000 
 

DX 03-06-24

Scania 
Produktions 

System
(Strategi)

Prioritering
1. Säkerhet/miljö
2. Kvalitet
3. Leverans
4. Ekonomi

Fö
rb

ru
kn

in
gs

st
yr

d 
pr

od
uk

tio
n

Normalläge – Standardiserat arbetssätt

Kunden först Respekt för 
individen

Eliminering 
av slöseri

Ständiga förbättringar

R
ät

t f
rå

n 
m

ig

L
E
D
A
R
S
K
A
P

1

2

3

P2000
(Aktiviteter)

Fastställ process-
effektiviteten

Processuppföljning

Reducera 
systematiska fel

Ordna arbetsplatsen

Ordna processen

Ordna utrustningen

Målet med steg 1 är att skapa Ordning och Reda på 
arbetsplatsen samt att starta en konsekvent 
processuppföljning genom att registrera alla 
störningar som uppträder. Vi lär oss också skapa 
standards och rutiner för att säkerställa att den nya 
”normnivån” bibehålls.

Målet med steg 2 är att skapa kapabla processer med 
hög tillförlitlighet samt att förbättringsarbetet nu 
prioriteras från faktabaserad processuppföljning. 

Målet med steg 3 är att fastställa och standardisera de 
arbetsmetoder som utgör det första väldefinierade 
normalläget dvs. vi har en rutin/ett arbetssätt för varje 
situation i vår process. Vi har också en komplett 
processuppföljning där vi vet vilka och hur stora våra 
förluster i processen är. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   BILAGA 2 SID 1 (1) 
Ishikawadiagram; Vad påverkar DX artikelkvalitet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  BILAGA 3 SID 1 (6) 
Frågeformuläret för semistrukturerade intervjuer i kartläggningen. 
 

Arbetssätt 
DX kvalitetssäkringsprojekt 

Vad betyder "rätt från mig" för dig? 
Hur säkerställer du att "ditt" arbete resulterar i produkter av "rätt" kvalitet? 
Vad har resultaten varit efter projektet - tycker du projektet fyllt ett syfte? 

Standardiserat arbetssätt 
Tillämpar du ett standardiserat arbetssätt? 
Vet du hur övriga operatörer i maskingruppen arbetar? Gör ni lika? 
(Säkerställd arbetsmetod) 
Vilka rutiner följer du då? 
Vet du och alla andra i FBG VARFÖR rutiner/arbetssätt, styrparametrar mm 
görs/finns/ska tillämpas? 
Metoder och verktyg 

Avvikelsehantering 
På vilket sätt hanterar ni klagomål och synpunkter från kunderna? 
Hur informeras ni om kvalitetsstörningar hos kund? 
Hur säkerställer ni att kundens problem löses snabbt och effektivt? 
Hur säkerställer ni att problemet / klagomålet inte händer igen? 

Ständiga förbättringar 
Bedriver er FBG ett kontinuerligt förbättringsarbete? 
Finns det rutiner för det? 
Hur tycker du att det fungerar? 
Tycker du förbättringsgruppen fungerar? 
Vad tror du det beror på? 
När förbättringsgruppen kommer på ett bra och bättre arbetssätt,  
sprider ni det till andra förbättringsgrupper då? 
Sprids den till andra avdelningar som har liknande maskiner? 
Ändrar ni några rutiner eller är det bara arbete som känns jobbigt? 

Revisioner 
Tycker ni egenrevisionen fungerar? 
Vilka förbättringar har egenrevisionerna lett till? 
Vet ni om det finns likadana/ liknande maskiner på Scania som skulle 
kunna ha nytta av ert arbetssätt? 
Hur mycket går ni efter certifieringsstöden? 

Förbättringsgrupper 
Hur fungerar er förbättringsgruppstavla? 
Tillämpas tavlan på rätt sätt av alla i FBG? 
Har du tillräckliga resurser för att kunna utföra ditt arbete på rätt sätt? 
 
 



  

  BILAGA 3 SID 2 (6) 
Frågeformuläret för semistrukturerade intervjuer i kartläggningen. 
 

Arbetssätt 
Dokumentation 

Vilken dokumentation använder du i ditt arbete? 
Var hittar du den? 
Upplever du att dokumentation saknas/är ofullständig? 
Finns rutin för uppdatering? 
Vad är avgörande för vad och hur du dokumenterar? 
Använder du Arthurdokumenten? 
Hur använder du Arthur dokumenten? 

Normalläge 
Har FBG uppnått önskat normalläge? 
Tycker ni att ni har ett bra normalläge? 
Jobbar ni för att behålla eller förbättra normalläget/förbättra det? 
Vilka nyckeltal används i processen? 
Vad har nyckeltalen för syfte? 
Följs nyckeltalen upp? 

 
Operatör 
Erfarenhet, Utbildning och kompetens 

Hur länge har du jobbat på Scania? 
Hur länge har du jobbat i den här maskingruppen? 
Hur stor betydelse tycker du att din erfarenhet har för MGR:s  
arbete/resultat? 
Känner du att du har tillräcklig kompetens för att kunna utföra  
arbetet på tillfredsställande sätt? 
Hur stor betydelse tycker du att din kompetens har för MGR:s  
arbete/resultat? 
Utnyttjar Scania dina kunskaper? 
Vad betyder PoU för dig? Vad får du ut av PoU samtalet? 
Tycker du PoU samtalen fungerar som tänkt? 
Vem är det som bestämmer/ avgör när och i vad du ska  
utbildas? 
Vem är det som tar reda på om du behöver utbildning? 
I hur stor utsträckning får du välja kurser? 

Trivsel, engagemang och delaktighet 
Är du intresserad av att veta hur det går för Scania? I vilken utsträckning? 
Känner du att du tillverkar en lastbil? 
Känner ni till visioner, strategier, affärsidé och mål som kommer från 
ledningen? 



  

  BILAGA 3 SID 3 (6) 
Frågeformuläret för semistrukturerade intervjuer i kartläggningen. 
 

Operatör 
Trivsel, engagemang och delaktighet 

Hur får du den informationen?  
I vilken utsträckning har du nytta av /påverkas du av dessa? 
Känns det som du är en del av något ´stort´?? 
På vilket sätt anser du att det skapas förutsättningar för  
engagemang och delaktighet? 
Hur starkt eller svagt är ditt engagemang för; P2000, SPS, kvaliteten på 
produkten du producerar? 
Hur intresserad / motiverad är du att det går bra för din FBG? 
Vad tänker du när ni upptäcker ett fel i produktionen? 
Vad är din inställning till ditt arbete? 
Hur stort inflytande har du på din egen situation? 
Skulle du vilja förändra den? 
Är du motiverad att utföra ditt arbete på ett bra sätt? 
Vad påverkar arbetsmotivation i störst utsträckning? 
Hur starkt bidrar lönesättningen  till din arbetsmotivation? 
Hur märker du andras attityder? 
Hur påverkar de dig? 
Tycker du att ni har ett fungerande lagarbete? 
Samarbetar du/ni över avdelnings- och /eller ansvarsgränser? 
Stimuleras lagarbete och samarbete över avdelnings- och ansvarsgränser? 
Hur? 
Hur väl trivs du på arbetet? 
På vilket sätt arbetar du och gruppen för att skapa trivsel och motivation för 
/dig er själva? 
På vilket sätt tycker du att Scania gör det? 
Hur belönas och stimuleras bra prestationer? 
Mäts det någon gång hur nöjd och missnöjd personalen är med sin 
arbetsplats/ arbetssituation? 
Informeras du om resultaten? 
Vidtages åtgärder efter undersökningarna? 

 
Tillverkningsprocessen 
Processer 

Känner du till DX huvudprocesser? 
Vad är maskingruppens och din plats i processen? 

Kommunikation 
I vilken omfattning har ni i maskingruppen kommunikation med konstruktion? 



  

  BILAGA 3 SID 4 (6) 
Frågeformuläret för semistrukturerade intervjuer i kartläggningen. 
 

Tillverkningsprocessen 
Kommunikation 

I vilken omfattning har ni i maskingruppen kommunikation med leverantör? 
I vilken omfattning har ni i maskingruppen kommunikation med kund? 
I vilken omfattning har ni i maskingruppen kommunikation med UH? 
Vilka övriga avdelningar/funktioner har ni kommunikation med? 
Vilka är de vanligaste medlen för kommunikationen? 
Hur tycker du att samarbetet och kommunikationen  
mellan FBG--> Beredare FBG--> PL FBG-->andra avd. fungerar? 

Mål och resultat 
Känner du till effektmålen  (Q)? 
Hur ska du bidraga till att dessa uppnås? 
Vem sätter tillverkningsprocess/ maskingruppens mål? (delaktighet) 
Vilka resultat har ni uppnått i din maskingrupp? 
Vad är maskingruppens mål och hur ska ni uppnå dem?  
Hur påverkar du resultatet? 

Tillverkningsprocessen - maskingruppen 
Hur säkerställs att input i maskingruppens tillverkningsprocess är av god 
kvalitet? 
Hur tycker du maskingruppens tillverkningsprocess fungerar? 
Hur säkerställer ni ni att medarbetarna i er MGR känner till 
hur processerna fungerar? 
Vilken möjlighet har du som operatör att påverka tillverkningsprocessen? 
Hur ´svårt´ är det att göra fel? (inbyggd säkerhet i processen) 
På vilket sätt tycker ni att ni stimuleras till att förbättra,  
effektivisera och förenkla arbetet inom gruppen? 

Mätningar  
Vad är avgörande för vilka mätningar du utför? 
Hur bestämmer du hur ofta du ska utföra mätningar? 
Hur vet du hur du ska utföra dem? 
Hur säkerställer du att du använder rätt metod och utrustning? 
Vet du syftet med varje mätning du gör? 
Hur mäter du artikelkvaliteten? 
Hur synliggörs (dvs hur kan andra säkerställa) att kvalitetskontrollerna är 
utförda? 
Vad är din/gruppens kompetens gällande mätteknik och formfel m.m.? 
Tillämpar du/gruppen denna kunskap? 
Sprids den/ är den kunskapen på något sätt standardiserad? 
Hur (om) kan du påverka mätmetod, princip, utrustning och frekvens? 



  

  BILAGA 3 SID 5 (6) 
Frågeformuläret för semistrukturerade intervjuer i kartläggningen. 
 

Tillverkningsprocessen 
 
Mätningar 

Har du intresse av att /vill du göra det? 
 
Kapabilitet 

Är tillverkningsprocessen kapabel? 
Vilka maskiner är/ är inte kapabla? 
Hur säkerställs och utreds kapabilitet? 
Finns det rutiner på åtgärder när en maskin inte är kapabel? 
Har gruppens maskiner blivit kapabla tack vare gruppens 
arbetssätt? 

Kundfokus 
Hur säkerställs produktkvaliteten till nästa operation/ 
 led i processen? 
Vad har din process för betydelse för kunden? 
På vilket sätt styrs maskingruppens tillverkningsprocess 
 för att tillfredsställa kunderna? 
Vilka är era kunder? 
Vad har de för behov/ställer de för krav? 
På vilket sätt tar ni reda på era kunders nuvarande behov, krav  
och förväntningar? Både interna som externa 
Har ni någon aning om deras framtida behov? 
Hur får hela gruppen reda på de behoven? 
Hur arbetar ni för att tillfredställa dessa krav och förväntningar? 
mäter ni hur nöjd eller missnöjd era kunder är? På vilket sätt? 
Har ni märkt några resultat/konsekvenser i samband med er  
kundsamverkan? 
Utvärderas ert samarbete med kunder och leverantörer? 

Underhåll 
När utför du underhåll? 
Varför utför du underhåll? 
Vad är avgörande för hur du utför underhållet? 
Hur är ditt ansvar och dina befogenheter med avseende på UH specificerat? 
Hur säkerställer ni i maskingruppen att underhållet utförs i 
 rätt tid, på rätt sätt, med rätt metod osv? 
Hur fungerar ert samarbete med Dynamate? 
Hur tycker du att UFO fungerar? 
Uppdaterar ni maskingruppens UFO-punkter? 
Hur och när uppdateras dessa? 



  

  BILAGA 3 SID 6 (6) 
Frågeformuläret för semistrukturerade intervjuer i kartläggningen. 
 

Tillverkningsprocessen 
 
Informationsflöde 

Vilka är dina viktigaste informationskällor? 
 

Arbetsmiljö (se även ´operatör´) 
ljus 
ljud 
arbetsställningar 
arbetskläder 
lön 
Arbetstider 
klimat (värme, ventilation, olja…) 
arbetsskador 
tillbudsrapportering 
olycksfallsrapportering 
pension 
sjukfrånvaro kontra närvaro 
ansvarstagare 
att känna sig behövd 
inflytande 
kollegor och arbetsklimatet som sådant 
Kommunikation 

 



   BILAGA 4 SID 1 (1) 
Frågor till benchmarkingbesöken. 
 

Kvalitetsarbete 
Vad har <företagets namn> för kvalitetspolicy och vision? 
Hur visar sig ledningens engagemang i verksamheten? 
 
Mätning 
Hur kvalitetssäkrar <företagets namn> hårt -artikelrevisioner, mätningar, 
mätutrustningar, instruktioner? 
Mätningar av processer/artiklar kan ske före (proaktivt), under (direkt/styrning) och 
efter (kontroll) produktion. Hur mäter <företagets namn>? I vilken utsträckning samt 
hur och var görs mätningarna? 
Vad är avgörande för vilka mått som ska mätas, när och var? 
Hur säkerställs mätprincip –”rätt” metod? 
Hur säkerställs mätfrekvens - kvittera/synliggöra att man mätt? 
 
Människa/operatör 
Hur kvalitetssäkrar <företagets namn> mjukt -motivation, engagemang, utbildning, 
kompetens, metod, samarbete…? 
Hur säkerställs att operatörerna har tillräcklig kompetens och förståelse?  
Hur säkerställs att tillgänglig kunskap och motivation används? 
Hur bibehålls medarbetarnas motivation och engagemang för kvalitetsarbetet?  
 
Metod 
Poka Yoke – var, hur, när? 
Avvikelsehantering – registrering, åtgärder, återkoppling och säkra/lär för framtid? 
Synlighet – hur visualiseras resultat, aktiviteter, problem..? 
Nyckeltal – används nyckeltal för kvalitet? Vilka används och samverkar de med 
andra nyckeltal? 
Spårbarhet – artiklar, mätningar? 
Används SPC? 
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Produktionsledare  
 
Vad är dina arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar? Vad är styrande? 

 
Hur arbetar du med motivation och engagemang och förtroende hos operatörer? 

Kvalitets och förbättringsarbete 
Upprätthålla normalläge 
Kompetens 
Ansvar och befogenheter 
Återkopplingar och feedback 
Processmedvetenhet 
Trivsel  
Arbetsmiljö 
Frånvaro 
Medarbetarenkäten 
 

Kompetent personal Maskingruppens/ skiftlagets/ operatörens kompetens? 
Aktuell kompetens vs (grund, utökat, spets) 
Produktkännedom 
Funktionskännedom 
Tolka ritningar 
Mätprincip/ metod/ Scania standard 
PoU samtalen 
Nyanställningar och personalomsättning 

 
Hur fungerar samarbetet med____? 

Beredare 
Operatörer 
Andra PL 
LLG 
UH 
Kund och leverantör 

 
Hur ser du på de nyckeltal som följs idag?  

Speglar de verkligheten på ett bra sätt? 
Speglar de kvaliteten på ett bra sätt?  
Saknas något? 

 
Känner du att du har förutsättningar för att kunna säkra utgående kvalitet? 

Leverantörer/ kunder 
Säkrad process – hur? 
Personal 
Maskinpark 
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Produktionsledare forts…  
 
Hur tycker du kvalitetssäkringsprojektet har uppfyllt/ fyller sitt syfte? 
 
Hur genomsyrar SPS och husets värderingar/ prioriteringar ditt arbete? Hur 
säkerställer du att operatörerna har samma uppfattning om SPS, och liknande frågor, 
som du har? Vad kan det annars få för konsekvenser? 
 
Har du och personalen gemensamma mål? Hur kommunicerar du det? 
 
 
Beredare 
 
Mätsystemets existens? 
Hur underhåller man och utvecklar mätsystemet? (mått) 
Hur stor är delaktigheten från operatören? 
 
Täcker in relationer mellan mått? 
Varför används de kombinationer av mått som finns idag? Risk för dubbletter, 
överlapp, ger det en bild av det viktigaste?  
 
Vad baserar sig Arthurinstruktionen på? 
 
Finns det mätspecifikationer (vad, hur, när, vem, varför) för varje mått?  Syfte med 
mätning, Syfte till operatörer  
Hur väljs och härleds mått? Dvs. vilka motiv har man när man tar fram ett mått? Eller 
kommer direktiven direkt från konstruktion?? Hur bra är samarbetet med 
konstruktion?(EFR som är onödiga…m.m.) 
Hur fastställer man målen för måtten? 
Hur är måtten kopplade till verksamhetens kravbild? Kundens krav? Interna kundkrav? 
Hur är (är de över huvud taget) måtten kopplade till husets värderingar? 
Hur kontrollerar man att ett måtts syfte/ mål inte tar ut ett annat mått eller motverkar 
varandra? 
Vad för resultat/handling är det meningen att måttet ska leda till? 
 
Kommunikation med operatörer/ konstruktion, delaktighet, engagemang… förankring 
Ni ’säkerställer’ när, med vad och vilket mått som ska mätas…. Men hur säkerställer 
ni att alla mäter rätt och likadant? 
Hur säkerställer ni att operatörerna mäter så ofta som det är skrivit på Arthurdok?  
Hur säkerställs mätfrekvens - kvittera/synliggöra att man mätt? 
 
Proaktiova mätningar, mätningar av indirekta krav 
Mäta processen vs mäta objektet  
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Beredare forts… 
 
Mätningar, information  kunskap?? Eller bara för att? Samarbete mätrum? Undvika 
’samla hög’? Utnyttja mätningarna? 
 
Hur fungerar samarbetet med____? 
 Konstruktion 

Mätrum 
Operatör 
Andra beredare 

 
Hur kvalitetssäkrar Scania hårt -artikelrevisioner, mätningar, mätutrustningar, 
instruktioner? 
Mätningar av processer/artiklar kan ske före (proaktivt), under (direkt/styrning) och 
efter (kontroll) produktion. Hur mäter Scania?  
I vilken utsträckning samt hur och var görs mätningarna? 
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Med utgångspunkt från arbetets teoretiska referensram och sekundärdata inhämtad 
inom DX har en modell enligt figuren nedan skapats. Examensarbetarna anser att 
denna sammanfattar de faktorer som krävs för att säkra artikelkvalitet vid tillverkning.  

I modellen utgör engagerat ledarskap en grundförutsättning för att artiklar av god 
kvalitet ska kunna skapas. Ledarskapet förenar övriga faktorer i modellen och skapar 
förutsättningar för att dessa ska samverka och fungera som en helhet.  
 
För att kunna skapa ett bra slutresultat måste det finnas goda grundförutsättningar i 
tillverkningsflödet. Ingående material måste ha god kvalitet och maskiner samt 
utrustning vara kapabla.  
 
Centralt i modellen står människan som med sitt engagemang, sin kunskap och sina 
färdigheter använder maskiner, utrustning, arbetssätt och mätningar för att producera 
artiklar. Hon ser även helheten, uppfattar tendenser, kan dra slutsatser och agera 
utifrån vad olika situationer kräver. Människan är således företagets största tillgång då 
det gäller att producera artiklar av hög kvalitet och en viktig faktor för företagets 
resultat. 
 
Mätning är avgörande vid förändringar då det är svårt att förbättra något som inte kan 
mätas. I produktion är mätning en förutsättning för att företaget ska kunna veta vad 
organisationen uppnått, om resultaten närmar sig målen och i vilken riktning det 
utvecklas. Dessutom ger mätningar möjligheter att anpassa och styra tillverkningen 
samt följa upp och återkoppla resultat vilket i sin tur kan verka motiverande. 
  
Ytterligare en viktig faktor för att tillverka artiklar av god kvalitet är effektiva metoder 
och arbetssätt som gör det enkelt undvika misstag. Genom att kontinuerligt utveckla 
arbetssätten kan ställtider minimeras och produktivitet maximeras samtidigt som 
människan skonas i en bra arbetsmiljö. 
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I denna bilaga ges en beskrivning av hur Scania Transmissionstillverkning, DX, säkrar 
kvaliteten på de artiklar som produceras. Beskrivningen bygger på examensarbetarnas 
bild av verksamheten och fakta hämtad från DX ledningssystem på Inline. 

 

1 Översikt 
 
Hur är det tänkt att ska DX arbeta för att kvalitetssäkra sina artiklar? För att besvara 
denna fråga har examensarbetarna studerat dokument i DX ledningssystem och 
praktiska exempel i produktionen. Utifrån detta skapades en visuell bild (Figur 1) för 
att på ett enkelt och överskådligt sätt beskriva helheten av och ingående delar i DX 
tillverkning. Därefter skapades en bild för varje del i tillverkningen för att visuellt 
förklara dels vilka riktlinjer, arbetssätt och aktiviteter som finns och dels beskriva hur 
de samverkar.  

Figur 1. Översikt av ingående delar i Transmissionstillverkningen. 
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Följande avsnitt beskriver aktiviteter och övriga kvalitetspåverkande faktorer som det 
är tänkt att DX ska tillämpa, var i tillverkningen dessa återfinns samt hur de 
samverkar. I beskrivningen, liksom i examensarbetet, ligger fokus på 
tillverkningsprocessen men även gränssnitten mot ledning, produktionsplanering och 
kund behandlas.  
 

2 Ledning och människa 
 
DX resultat med avseende på kvalitet bygger på värderingar, arbetssätt och verktyg 
samt kunskapen och engagemanget hos människorna, såväl ledning som operatörer. 
Ledarskapet ska kännetecknas av helhetssyn, affärsmässighet, delaktighet, 
engagemang, lärande och gott föredöme samt förmåga att ta till vara och utveckla den 
kompetens som finns i organisationen. 
 
Medarbetaren är motorn i DX förbättringsarbete och ska stödjas av en trygg och säker 
arbetsmiljö, väldefinierade utvecklingsprogram och chefer som utövar ett gott 
ledarskap. I tillverkningen producerar operatörerna artiklar med hjälp av riktlinjer, 
arbetssätt, maskiner, ämnen och mätutrustning med mera. För att operatörerna ska 
kunna samverka med dessa faktorer och åstadkomma bra resultat måste ledningen 
stödja och skapa förutsättningar för detta. I Figur 2 beskrivs riktlinjer, arbetssätt och 
aktiviteter som DX ledning och medarbetare har till hjälp och ska tillämpa för att säkra 
kvaliteten i tillverkningen. 

Figur 2. Faktorer inom ledning och människa som påverkar säkringen av 
artikelkvaliteten. 
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2.1 Ledningssystemet 

 
DX ledningssystem baseras på ISO9001, ISO14001 samt SPS. Syftet med systemet är 
att säkerställa att DX verksamhet drivs i enlighet med Scanias riktlinjer och policys 
samt styrs effektivt mot uppsatta mål så att avvikelser förebyggs och kunderna 
tillfredsställs.  
 
DX har under hösten 2003 utvecklat ledningssystemet för att göra det mer 
lättillgängligt och användarvänligt. I den nya versionen kan alla, oavsett position, nå 
DX samtliga styrande dokument och väsentlig information från en hemsida på 
intranätet Inline. Hemsidan, Figur 3, är strukturerad efter ledning-, huvud- och 
stödprocesserna och styrande dokument etcetera är länkade till funktionerna inom 
dessa. 

Figur 3. Ledningssystemet på Inline. 
 

2.2 Kvalitetspolicy och riktlinjer 

 
DX verksamhet ska drivas i enlighet med Scanias riktlinjer och policys vilket innebär 
att dessa är styrande för kvalitetsarbetet och ska genomsyra hela organisationen. SPS 
värderingar och principer ska för DX liksom övriga Scania vara ett rättesnöre i arbetet.  
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Scanias kvalitetspolicy lyder: 
  

”Vi på Scania, skall med marknadens högsta kvalitet på varor 
och tjänster vinna våra kunders och övriga intressenters fulla 
förtroende.  
 
Genom att ständigt förbättra oss och våra processer skall vi 
uppfylla och överträffa på oss ställda förväntningar.” 

 
DX mål är att arbeta med ständiga förbättringar i processerna och att kontinuerligt 
utveckla kompetensen hos medarbetarna. Dessa speglar sig även i DX riktlinjer för 
kvalitet: 
 

• utbilda, träna och motivera medarbetarna att utföra 
arbetet på ett ansvarsfullt sätt. 

 
• vid förändring eller nyutveckling av artiklar och 

komponenter aktivt delta i PD-processen så att 
förutsättningar för god tillverkningskvalitet skapas. 

 
• sträva mot kapabla processer. 
 
• vidta förebyggande och korrigerande åtgärder 

baserade på funna avvikelser och riskanalyser. 
 
• regelbundet följa upp utfall och sätta nya mål avseende 

kvalitet. 
 

2.3 Organisation för ständiga förbättringar 

För att styra och utveckla verksamheten i produktionen har DX en organisation kallad 
Organisation för ständiga förbättringar. Denna sätter förbättringsgruppen i centrum 
och ska säkra kommunikation och styrning inom organisationen. Figur 4. 

 
 
 
 
 
 
 
Figur4. Principen för DX Organisation för ständiga 
förbättringar. 
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I organisationen används en mötesstruktur som innebär att medlemmarna i de 
olika grupperna kontinuerligt och enligt fastställd frekvens träffas för 
information, avstämning och prioritering med mera. Kommunikationen och 
avrapportering mellan grupperna sker i regel till intilliggande grupp i cirkeln genom att 
vissa medlemmar deltar i flera grupper. Nedan följer en kort beskrivning av de olika 
grupperna: 
 
Förbättringsgrupp 
Operatörerna i Transmissionsverkstäderna är indelade i grupper som i de flesta fall 
baseras på maskingruppstillhörighet. De operatörer som arbetar inom samma 
maskingrupp bildar normalt en förbättringsgrupp. En förbättringsgrupp kan även bestå 
av operatörer från flera maskingrupper, men deltagarna begränsas till mellan sex och 
tio personer. Syftet med grupperna är att operatörerna tillsammans, utifrån SPS, ska 
arbeta med att förbättra normalläget. Aktiviteter, resultat etcetera med anknytning till 
detta arbete anslås och följs upp på vardera grupps förbättringsgruppstavla. 
 
Lokal ledningsgrupp 
Inom varje avdelning finns en lokal ledningsgrupp, vilken är tvärfunktionell och ska 
skapa förutsättningar för samt ge stöd åt förbättringsgrupperna. Den lokala 
ledningsgruppen är sammansatt av produktionsledare, beredare, produktionstekniker 
och planerare. Organisationen kan liknas vid en fyrklöver vars blad visualiserar hur 
medlemmarnas arbete och ansvar överlappar produktionen inom avdelningen, det vill 
säga fyrklöverns mitt, Figur 5. Produktionsledaren har det yttersta ansvaret för 
avdelningens personal och utgående kvalitet men samtliga personer i den lokala 
ledningsgruppen har daglig kontakt med operatörerna. 

Figur 5. Den lokala ledningsgruppen vid avdelningen samarbetar för att stödja 
förbättringsgrupperna.  
 
Verkstadsledning 
Produktionsledarna ingår i verkstadsledningsgruppen inom funktion DXA eller 
funktion DXC. Dessa är sammansatta av en verkstadsingenjör, samtliga 
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produktionsledare inom funktionen, produktionsteknisk gruppchef, controller, 
underhållsansvarig samt logistikrepresentant. Syftet med verkstadsledningsgrupperna 
är att, inom respektive funktion, samarbeta mellan avdelningarna och genom 
standardiserade arbetssätt, målstyrning och prioritering av resurser styra och utveckla 
verksamheten inom dessa.  
 
DX ledningsgrupp 
I DX ledningsgrupp är DXA och DXC representerade genom verkstadsingenjörerna. 
Tillsammans med representanter från övriga sex funktioner och DX chef utgör dessa 
ledningsgruppen som bland annat ansvarar för verksamhetens generella riktlinjer, 
policys och arbetssätt. I DX ledningsgrupp finns en representant som ansvarar för det 
övergripande kvalitets- och miljöarbetet. Denna har i sin tur stöd av Scanias globala 
kvalitetsstab.  
 

2.4 DX kvalitetssäkringsprojekt 

DX kvalitetsarbete utgår från SPS-principen ”Rätt från mig”. För att samordna 
aktiviteter som svarar mot denna princip samt få ett helhetsgrepp av 
kvalitetsaktiviteterna inom organisationen, startade DX år 2002 projektet DX 
kvalitetssäkring. Målet är att inom projektet utveckla och implementera metoder för att 
säkerställa mätutrustningar, mätprinciper, mätfrekvenser och arbetssätt för hantering 
av inkapabla maskiner. Syftet är dessutom att säkra kompetensen genom att ge 
operatörerna grundläggande utbildning i mätteknik.  
 
Operatörerna vid varje flöde, totalt 28 flödesgrupper, ska genomgå projektet innan 
2005, och i oktober 2003 har tio av dessa startat. Figur 6 visar de projektsteg och 
aktiviteter som varje flöde ska genomföra i syfte att föra in metoderna, principerna och 
tankegångarna i det dagliga arbetet. Resultatet som grupperna ska sträva efter är att 
halvera de nyckeltal, till exempel kassationer, som mäter projektets utfall.  

Figur 6. Arbetsgång i DX kvalitetssäkringsprojekt. 
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2.5 Uppföljning 

 
Inom DX mäts och följs resultat med hjälp av olika mätetal inom fyra områden; 
Process, Kund, Medarbetare och Produktivitet.  
 

3 Produktionsplanering 
 
Konstruktionen och beredningen av artiklarna har en central betydelse för 
artikelkvaliteten. Figur 7. Respektive beredare är ansvarig för en eller flera 
artikelgrupper och påverkar artikelkvaliteten på ett konkret sätt genom kontinuerlig 
kontakt med konstruktion, tillverkning och kund. Beredaren ska delta i PD-processen 
och därmed påverka utformningen av artiklarna redan på utvecklingsstadiet. Detta i 
syfte att garantera att artikeln kan produceras enligt satta funktions- och 
tillverkningskrav. Beredaren styr därefter kvalitetssäkringen i tillverkningen genom att 
skapa arbetsinstruktioner.  

Figur 7. Kvalitetssäkrande faktorer i PD-Process och Produktionsplaneringen. 
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4 Materialplanering 
 
För att kvaliteten på utgående artiklar ska bli bra har DX särskilda krav på att ingående 
material håller en hög och jämn kvalitet. DX utför ingen kvalitetskontroll av 
inkommande gods, men har regler för vilka stålverk leverantörerna får anlita och har 
även krav på att ett provningsintyg (chargecertifikat) ska medfölja varje leverans. 
Chargecertifikaten kontrolleras och registreras hos DX godsmottagning i Södertälje 
och ska ge en försäkran om att materialet är noggrant värderat och bedömt.  
 
Vid extern tillverkning av en eller flera tillverkningsoperationer (legoarbete) 
säkerställer DX att leverantören kan leva upp till Scanias kvalitetskrav genom att 
produktionsledare, beredare och inköpare granskar leverantörerna inom förutbestämda 
områden. Dessutom kontrolleras alltid legoarbeten av ansvarig produktionsavdelning 
innan leverans till kund.  
 
Faktorer inom DX materialplanering som bidrar till att säkra artiklarnas kvalitet visas i 
Figur 8. 

Figur 8. Faktorer inom DX materialplanering som bidrar till att säkra artiklarnas 
kvalitet. 
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5 Kvalitetssäkring vid tillverkning och kontroll 
 
I tillverkningsprocessen använder DX såväl förebyggande som styrande och 
kontrollerande aktiviteter för att säkra artikelkvaliteten. Syftet är att garantera att 
artiklarna uppfyller specifikation när de levereras till nästföljande operation eller 
slutkund. Viktiga kvalitetssäkrande delar och ingående faktorer i tillverkningen visas i 
Figur 9 och beskrivs närmare i följande avsnitt. 

Figur 9. Faktorer som påverkar kvalitetssäkringen inom tillverkning och kontroll. 
 

5.1 Standardiserat arbetssätt  

 
Inom DX ska ett standardiserat arbetssätt tillämpas och DX använder arbets-
instruktioner för att styra alla operationer i bearbetningen. Dessa anger bland annat vad 
som ska utföras i operationen, hur artikeln ska se ut efter operationen, vilka verktyg 
som ska användas och vilka mätningar som ska ingå i kvalitetsstyrningen. Beredaren 
är ansvarig för att upprätta samt underhålla arbetsinstruktionerna och tillse att aktuella 
instruktioner finns online i datasystemet och skrivs ut vid påbörjad order. Inom 
tillverkningen finns också rutiner och instruktioner för bland annat städning, underhåll 
av maskiner och handhavande av utrustning för att minimera störningar och 
variationer i resultat.  
 
 
 

 

Transmissionstillverkningen 
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5.2 Produktions-, mät- och testutrustning 

 
Maskiner och utrustning säkras genom bland annat underhåll, kalibrering och 
kapabilitetsstudier: 
 
Underhållet vid DX utförs av det externa företaget DynaMate som ansvarar för 
underhållsplanering och större underhållsinsatser. För att säkra en lång livslängd på 
maskiner och utrustningar utförs även förebyggande underhåll av operatörerna genom 
UFO, Underhåll För Operatörer. I operatörens arbete ingår även daglig tillsyn av 
maskiner, lyftanordningar och truckar enligt särskilda UFO-instruktioner. 
 
Inom DX finns en kalibreringsverksamhet som utför och administrerar kalibrering av 
kontroll-, mät- och provningsutrustning. Rutiner för kalibrering finns angivna i 
särskilda instruktioner och resultaten av kalibreringarna arkiveras. Produktionsledaren 
är ansvarig för att all mät-, kontroll- och provningsutrustning blir kalibrerad inom 
angivet intervall medan användaren har ansvar för att den utrustning som används är 
kalibrerad.  
 
Inom DX ska kapabilitetsstudier utföras på samtliga maskiner minst två gånger per år 
för att identifiera oönskad variation. Resultaten av studierna ska visualiseras och för 
okapabla maskiner ska aktiviteter och åtgärder planeras och tydligt anslås på 
förbättringsgruppstavlan. 
 

5.3 Mätningar för kontroll, styrning och testning 

 
För att styra tillverkningen och säkerställa kvaliteten på artiklarna som bearbetas gör 
DX mätningar direkt i processerna och i mätrummen. Arbetsinstruktionerna anger 
vilka mått som skall mätas, hur och hur ofta. Det är operatörens ansvar att mäta 
tillräckligt ofta för att säkra utgående kvalitet och denne ska även meddela 
beredningen om frekvensen anses orimlig.  
 
I mätrummen sker mätning av både provserier av nya produkter, revisioner av artiklar 
samt rigg- och stickprovsmätningar för styrning av produktionen. Vidare sker 
kontinuerliga mätningar för att kontrollera delprocesskapabilitet i produktionsflödena. 
Mätrummen står även för utveckling av mätmetoder och rådgivning vid införskaffning 
av ny mätutrustning som minimerar operatörspåverkan.  
 
I bearbetningen utförs tre olika mätningar; förstabitskontroll, stickprovsmätningar och 
okulärbesiktning. Förstabitskontroll innebär att alla maskinomställningar (riggningar) 
och väsentliga verktygsbyten ska kontrolleras/mätas och godkännas. När processen 
löper ska operatören utföra stickprovsmätningar med fastställd frekvens enligt 
arbetsinstruktion. Operatören bär också ansvaret för att lämna artiklar till mätrummet 
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för att verifiera inställningar. En del operatörer utför även på eget initiativ 
okulärbesiktning vilket innebär att de efter eget omdöme synar vissa 
artikelegenskaper. 
 
För att säkerställa artiklarnas kvalitet i härdprocessen analyserar DX härdlab härdprov 
från de olika härdugnarna. Totalt kapas och analyseras cirka 15 bitar i veckan för 
kontroll och styrning av processerna. Dagligen härdas och analyseras även tre 
provstavar för att kontrollera stabiliteten i processen. Varje dag tas dessutom prov på 
kolhalten i ugnarna. Temperaturen i processen styrs elektroniskt med styrsystem men 
kontrolleras manuellt en gång per vecka . 
 
För att följa artiklarnas formförändring vid härdning utförs mätserier före och efter 
härdning. Detta för att utreda hur de mjuka artiklarnas mått ska kompenseras för de 
systematiska formförändringar som förekommer vid värmebehandlingen.  
 
För att säkerställa att verksamheten och ledningssystemet fungerar enligt standarder, 
rutiner och instruktioner förekommer olika revisioner inom DX, bland annat system- 
och processrevisioner. Den verifierande del av kvalitetsarbetet, som mest är kopplad 
till kvalitetssäkringen av själva artiklarna, sker genom artikelrevisioner. Dessa utförs 
på slumpmässigt valda leveransklara artiklar och syftar till att objektivt bedöma 
produkterna mot uppsatta specifikationer. Allvarliga kvalitetsavvikelser som upptäcks 
i såväl revisionerna som i löpande verksamhet ska åtgärdas och dokumenteras enligt 
rutinen för korrigerande och förebyggande åtgärder.  
 

5.4 Korrigerande och förebyggande åtgärder  

 
För att ytterligare säkerställa kvaliteten på tillverkade artiklar arbetar DX kontinuerligt 
med förbättringsarbete. För att undvika avvikelser ska förebyggande åtgärder vidtas 
genom tillvaratagande av kunskaper och erfarenheter. De informationskällor som inom 
DX används i detta syfte är: artikelrevisioner, komponentrevisioner (från kund), 
reklamationer på egentillverkade artiklar från komponentmonteringarna, felrapporter 
från eftermarknad och kassationsrapporter. För att identifiera och spåra artiklar som 
ändå blir felaktiga använder DX artikel- och serienummer enligt Scanias standard. 
 
Vid konstaterad kvalitetsbrist hos artiklar under tillverkning, slutkontroll eller vid 
montering skall särskilda regler tillämpas för identifiering och justering, alternativt 
kassation. Vid såväl intern som extern felåterföring säkerställs korrigering och 
tillvaratagande av information genom en rutin. Dispens från denna avvikelsehantering 
ges i särskilda fall genom, Exemption From Requirement, EFR vilket är ett dokument 
som beskriver och godkänner en antals- eller tidsbegränsad avvikelse.  
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6 Kvalitetssäkring mot kund  
 
DX sätter kunderna först och flera kvalitetssäkrande faktorer återfinns i  
gränssnittet mot dessa, bland annat arbetet med korrigerande åtgärder och samarbete 
med kunden för att öka spårbarheten och få in synpunkter. Figur 10.  

Figur 10. Kvalitetssäkrande arbete i gränssnittet mot DX kunder. 
 
För att säkerställa att kundernas förväntningar uppfylls har DX kund-leverantörsmöten 
med växellådsmonteringen i Sibbhult, motormonteringen i Södertälje och 
axelmonteringen i Falun. Dessa möten hålls fyra gånger per år och syftar till att följa 
upp det kundupplevda kvalitets- och leveransläget.  
 

7 Återkoppling 
 
Inom och mellan alla delar i Transmissionstillverkningen sker återkoppling av resultat, 
avvikelser och utveckling. Figur 11.  

Figur 11. Återkoppling inom DX organisation. 

 

Transmissionstillverkningen 
 
 
 
 
 
 
 

 
KUND 

Medverkan i korrigerande åtgärder
Återkoppling Kunder: 
Komponentrevisioner Argentina 
Kundkontakt Sibbhult 
Felrapporter  Falun 
Kund-leverantörsmöten  Södertälje 
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”ÅTERKOPPLING” 

Fokusområden: Avvikelsehantering Kundkontakt
Kund Intern och extern felåterföring Medarbetarenkät 
Process Tvärfunktionell kommunikation Revisioner 
Medarbetare Gemensamma projekt Organisation för  
Leverans Resultat & Nyckeltal ständiga förbättringar 
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Såväl medarbetarna i organisationen som tillverkningens interna och externa kunder 
drar nytta av återkopplingen och bidrar till den samma. Tillsammans med DX ledning 
verkar de för att utveckla verksamheten med avseende på arbetsplats, kvalitet, 
produkter och lönsamhet.  
 
Återkopplingen inom DX sker bland annat genom rutiner, möten och utbyte av 
information. I DX verksamhetsplan finns även tydliga mål uppsatta inom respektive 
fokusområde och resultaten mäts och presenteras med nyckeltal som visar hur dessa 
uppfylls.  
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PRIORITERING 1 AV REFERENSGRUPPEN 
 
Förbättringsmöjligheter

MM
  

Okapabla maskiner 66  

MM
  

Varierande kvalitet på artiklar som levereras internt   

 Dåliga skiftöverlämningar  33  

NN
  

”jag gör inget om ingen annan gör det”    

EE  
 

Dålig frekvens på förbättringsgruppsmöten    

PP  
 

Lär inte av misstag och framgångar  22  

PP  
 Arbetar inte med att ständigt förbättra normalläget -målet är att uppnå 

normalläge    

UU
  Attityd: ”Jag kan min process och arbetar på 

bästa sättet, det antar jag att alla i gruppen gör.”    

RR
  

Följer inte rutiner och instruktioner  88  

GG
  

Utför inte UFO kontinuerligt    

BB
  

Felaktigt packade pallar till och från härderiet    

FF   Rutinen för intern felåterföring fungerar inte   

  Mätmetoderna är inte standardiserade 44  

GG
  

Mätfrekvenserna kan inte säkerställas 55  

NN
  

Operatörerna har inte tillräcklig kunskap i mätteknik  77  

I Självgodhet - Operatörerna anser att de själva kan avgöra när mätning 
behövs 11  

NN
  Operatörerna inser inte följderna av att inte mäta eller att köra utanför 

tolerans 1 

TT   För mycket fokus på artikelrevisioner 77  

ÄÄ
  

Mätprotokoll utnyttjas inte 11  

MM
  

Dåligt skött mätutrustning  11  
 Produktionen styrs på icke tillförlitliga mätningar som inte utförts i realtid  22  

GG
  

Pratar inte samma ”språk” som operatörerna    

NN
  Har förutfattade meningar om operatörernas kunskap, arbetssätt och 

inställning  44  

II   Brister i informationsspridning, kommunikation och återkoppling 44  

N
 

Kvalitetssäkringsprojektet – genomförande 2 

DD
  

Sprider inte effekten av andras misstag till förbättringsgrupperna  11  

EE  
 

Har inte ett standardiserat arbetssätt för kompetenssäkring  11  

LL   Håller inte vad man lovar –PoU    
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PRIORITERING 2 AV REFERENSGRUPPEN 
 
Förbättringsförslag 
 
Kvalitetsstation i maskingruppen  2 
Informationstavla/ loggbok /mail i nära anslutning till line/ 
maskingrupp  3 

Ansvarsområden inom FBG  5 
Signatur av chef på FBG-tavla/ dokument   
Under punkten för ständiga förbättringar (på agendan för FBG-mötet) 
ha roterande fokus på olika områden inom maskingruppen  1 

Ett möte eller en aktivitet med fokus på ständiga förbättringar  
(t.ex.1 gång per månad) med uppföljning på FBG-mötena   

Skiftlagsmöten varje fredag för att diskutera produktionsläge, 
problem eller förbättringsförslag inom skiftet och för olika FBG   

Synliggöra produktionsläget för operatörerna genom en ”Varje-dag-
information” där LLG följer upp DX samt avdelningens prestationer, 
viktiga händelser och nyckeltal i Process, Kund, Medarbetare och 
Produktivitet 

 1 

Operatörsmedverkan i KÅ där Beredare och PL arbetar aktivt med 
FBG:er och skiftlag för att ta fram, utföra och följa upp aktiviteter  7 

Operatörsmedverkan vid kontakter med extern kund (DF, DS, DE)   
Inskolning av nyanställda  10 
"körkort" för operatörerna för att säkra kompetensen  4 
Erbjuda operatörerna utbildning inom processtyrning  2 
Uppfriska operatörernas kunskap inom mätteknik och kvalitet genom 
en ”kurs” i mätrummet vartannat år  4 

Förenkla arbetsinstruktioner, rutiner, mätprotokoll… Det ska vara 
svårt att göra fel!    

PoU två gånger per år  3 
Använda Scania standard för att utforma mätinstruktioner och 
standardisera mätmetoder inom FBG  3 

Rutin/instruktion/UFO-punkt för att underhålla mätdon  2 
Logga data och styra tidigare   9 
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VÄRDERINGSMATRIS 
 

 
Förbättrningsmöjligheter 

1. Okapabla maskiner 
2. Dåliga skiftöverlämningar 
3. ”Jag gör inget om ingen annan gör det!” 
4. Dålig frekvens på förbättringsgruppsmöten 
5. Lär inte av  misstag och framgångar 
6. Arbetar inte med att förbättra normalläget (…) 
7. Attityd ”Jag kan min process och arbetar på bästa sättet, 

det antar jag att alla i gruppen gör.” 
8. Följer inte rutiner och instruktioner 
9. Mätmetoderna är inte standardiserade 
10. Mätfrekvenserna kan inte säkerställas 

1 = indirekt påverkan, förbättrar nuläget 
3 = direkt påverkan, förbättrar nuläget och 
avställer delvis problemet 
5 = stark påverkan, potential att avställa 
problemet 
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VÄRDERINGSMATRIS 
 

 
Förbättrningsmöjligheter 

11. Operatörerna har inte tillräcklig kunskap i mätteknik 
12. Självgodhet - Operatörerna anser att de själva kan avgöra när mätning behövs 
13. Operatörerna inser inte följderna av att inte mäta eller att köra utanför tolerans 
14. För mycket fokus på artikelrevisioner 
15. Mätprotokoll utnyttjas inte 
16. Pratar inte samma ”språk” som operatörerna 
17. Har förutfattade meningar om operatörernas kunskap, arbetssätt och inställning 
18. Brister i informationsspridning, kommunikation och återkoppling 
19. Kvalitetssäkringsprojektet - genomförande 
20. Sprider inte effekten av andras misstag till förbättringsgrupperna 
21. Har inte ett standardiserat arbetssätt för kompetenssäkring 




