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Förord 
Detta examensarbete är en fallstudie inom industriellt byggande under höstterminen 2017 utfört 

inom ämnesområdet kvalitetsteknik vid Luleå tekniska Universitet. Syftet med studien var att 

undersöka möjligheten att använda kategorisering av kvalitetsbristkostnader som avstamp för 

systematiskt förbättringsarbete inom industriellt byggande 
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Sammanfattning 
Byggindustrin har problem med stora kvalitetsbristkostnader, förutom att organisationer jobbar 

på ett reaktivt sätt gällande kvalitet identifieras sällan rotorsaken till uppkomna 

kvalitetsbristkostnader.  Tillverkningsindustrin har under många år jobbat med att komma till 

bukt med kvalitetsbrister och har utvecklat metoder för att förebygga uppkomsten av 

kvalitetsbrister. Förbättringsmetoder som DMAIC och PDCA anses vara generella metoder 

som är lämpade för alla organisationer och industrier. Trots att dessa metoder påvisats ha positiv 

verkan för organisationers kvalitetsarbete finns det enligt akademiska skrifter brist på 

systematiska arbeten mot bättre kvalitet inom byggindustrin.  

För att undersöka och testa systematiskt förbättringsarbete inom byggindustrin utfördes en 

fallstudie på ett företag inom industriellt byggande. Fallföretaget för studien producerade 

prefabricerade betongelement. Genom att utföra ett DMAIC-projekt på Fallföretaget 

undersökte studien möjligheten att applicera metodiken och dess verktyg. Studien utgick från 

en kategorisering av Fallföretagets kvalitetsbristkostnader för att finna områden för förbättring. 

Syftet med studien var således att undersöka möjligheten att använda kategorisering av 

kvalitetsbristkostnader som avstamp för systematiskt förbättringsarbete inom industriellt 

byggande. 

Genom kategoriseringen av kvalitetsbristkostnader kunde studien använda paretodiagram för 

att finna de största kostnaderna för företaget. Utifrån de mest kostsamma kvalitetsbristerna 

undersöktes dess härkomst genom produktionsmätningar. Från produktionsmätningarna 

upprättades styrdiagram och en duglighetsanalys utfördes. Genom produktionsmätningarna 

konstaterades att de kvalitetsbristkostnader som kategoriserats hade delvis inte sin uppkomst i 

produktionen. Därav misstänktes bristfälliga processer innan produktion som eventuell orsak 

till kvalitetsbristkostnaderna. 

Utifrån studien presenterades olika rekommendationer som delades upp i 

produktionsförbättringar och organisationsförbättringar. Organisationsförbättringarna berörde 

de kringliggande processerna som inte är en del av produktionen. Förslagen var att investera i 

teknik för kvalitetssäkring av produkterna i produktion. Studien rekommenderade även förslag 

på förbättringar som inte krävde investering. Så som referensmätningar och formjusteringar 

samt visuell styrning och planering. På organisationsförbättringar rekommenderades att 

utveckla och strukturera projektledningsprocessen och konstruktionsprocessen, vilket var de 

processer som identifierats som potentiella källor till kvalitetsbristkostnaderna.  

Studien kunde genom insamlade data i form av intervjuer och observationer tillsammans med 

en litteraturstudie konstatera att byggindustrin idag arbetar på ett reaktivt sätt med kvalitet. 

Därav förespråkar studien att byggindustrin arbetar med ett mer förbyggande arbetssätt för att 

nå kvalitet. Studien kunde även konstatera att ett DMAIC-projekt med utgångspunkt att 

kategorisera kvalitetsbristkostnader bidrar till att finna förbättringsområden för en organisation 

inom industriellt byggande. Arbetet i sin helhet bidrar även till att skapa en bättre förståelse för 

hur kvalitetsarbete kan appliceras inom industriellt byggande.  
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Abstract 
The construction industry struggles with quality deficiencies and the costs connected to quality 

deficiencies. Not only does the sector work in a reactive way with quality but the root cause of 

quality deficiencies is seldom identified. The manufacturing industry has been working on ways 

to sort out quality deficiencies for many years and has developed methods to help prevent 

quality deficiencies. Improvement methods such as DMAIC and PDCA are considered to be 

general methods applicable to all organizations and industries. The construction sector has 

according to academic reports a lack of systematic improvement in terms of quality. Even 

though these systematic methods, DMAIC and PDCA, have been proven to have a positive 

impact on organizations work with quality.  

A case study was conducted on a company within industrialized construction in order to 

investigate and test systematic improvements. The company used for the case study produced 

prefabricated concrete elements. By conducting a DMAIC-project on the prefabrication 

company the study was able to test and apply the DMAIC-method and the tools usually 

associated with the DMAIC-method. The study initiated the project by categorizing the direct 

costs of quality deficiencies to find areas of improvement. The purpose of this study was to 

investigate the possibility to use the categorization of direct quality deficiencies as the initial 

step for systematic improvements within industrialized construction. 

By using pareto charts to analyze the categorized quality deficiencies and their costs the study 

was able to find the largest quality deficiencies in terms of cost. The study conducted production 

measurements to investigate where in the organization the quality deficiencies had their root. 

Control charts and production capability analysis was used on the gathered data from the 

production. The study concluded, contrary to the company’s assumption, that the quality 

deficiencies did not have their origin in the production line. This led to the suspicion that the 

processes surrounding the production could be the root of the quality deficiencies.  

Recommendations was presented from the study and were split into production improvements 

and organizational improvements. Organizational improvements were focused towards the 

processes surrounding the production process. The recommendations were to invest in 

technology to help ensure the quality of the products within the production line. The study also 

presented improvements which did not involve large investments, such as reference 

measurements, adjustment of the casting mold, visual planning and visual control. For the 

organizational improvements the recommendation was to develop and structure the project 

process and construction process which the study identified as potential sources of quality 

deficiencies.  

Through gathered data in the form of interviews, observations and through a literature study the 

study concluded that the construction industry at least appears to be working reactively with 

quality deficiencies. This study advocates the construction industry to start working more with 

systematic improvements to prevent quality deficiencies. The study also found that the 

DMAIC-method with initial step including categorization of quality deficiencies contributes to 

finding areas of improvement within organizations in the construction industry. The study 

contributes to create a better understanding of how organizations in industrialized construction 

can work with quality improvement. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kvalitet är ett relativt begrepp som bestäms utifrån kundernas behov och förväntningar (Reeves 

& Bednar, 1994; Bergman & Klefsjö, 2012). Därför menar Bergman & Klefsjö (2012) att det 

är viktigt att sätta kunderna i fokus vid kvalitetsutveckling, för att ständigt hålla sig 

konkurrenskraftig på marknaden. För att systematiskt förbättra kvalitén och öka 

konkurrenskraften kan företag arbeta med ständiga förbättringar (Ljungström, 2005; Sörqvist 

& Höglund, 2007; Bergman & Klefsjö, 2012; Singh & Singh, 2012).  

Att ständigt utveckla sin organisation är något som är allmänt vedertaget inom många branscher 

(Lundkvist & Meiling, 2010). Trots detta påvisar Lundkvist & Meiling (2010) och Josephsson 

& Saukkoriipi (2005) att byggbranschen ligger efter med sitt kvalitetsarbete, samt att 

byggprojekt har stora mängder slöserier. Josephsson & Saukkoriipi (2005) kartläggning visade 

att 30–35% av den totala produktionskostnaden för ett byggprojekt består av slöserier. Dessa 

slöserier är 10% kostnader för omfattande kontroller och kostnader för synliga och dolda fel. 

10% bristande resursanvändning, skador och sjukdomar stod för 10% av kostnaden och 5% 

uppkom av utdragna och bristande processer. Detta är i motsatts till tillverkningsindustrin där 

Lundkvist & Meiling (2010) anser att företag inom tillverkningsindustrin sedan 1950-talet har 

systematiskt arbetat med sitt kvalitetsarbete för att hålla sig konkurrenskraftiga på marknaden.   

Att arbeta med ständiga förbättringar är enligt Sörqvist & Höglund (2007) en enhetlig 

förbättringsmetodik att föredra. Sörqvist & Höglund (2007) menar att ett enhetligt 

förbättringsarbete i en organisation ger speciellt två fördelar. Först och främst skapar det ett 

gemensamt arbetssätt för hur förbättringsarbete ska bedrivas tvärfunktionellt, med medarbetare 

i olika avdelningar, inom ett företag. En annan fördel enligt författarna är att företag som 

bedriver ett enhetligt förbättringsarbete erhåller en norm för uppföljning och styrning av 

pågående förbättringar.  

En välkänd förbättringsmetodik är idag Sex Sigma (De Mast, 2007). Sex Sigma är ett 

projektbaserat, data-drivet och kundfokuserat tillvägagångssätt (Marques & Matthé, 2017). 

Metoden utgår från en systematiskt och strukturerad iterativ-process som baseras efter faserna 

Define, Measure, Analyze, Improve och Control (Marques & Matthé, 2017). Strukturen kallas 

kortfattat för DMAIC och är en beprövad metod för att uppnå ständiga förbättringar (De Mast, 

2007). En snarlik metodik till DMAIC är PDCA (Plan, Do, Check och Act) vilket är en metodik 

som oftast förknippas med Lean (Marques & Matthé, 2017). Trots att metodikerna är mycket 

snarlika skiljer sig metodikerna åt. DMAIC metodiken fokuserar på att reducera variationen i 

befintliga processer och att minska eventuella kostnader, medan PDCA-metodiken strävar efter 

att eliminera slöseri, skapa standarder och förbättra flöden (Marques & Matthé, 2017).     

Sörqvist & Höglund (2007) och Mahato, Rai Dixit & Agrawal (2017) argumenterar för att 

DMAIC ger ett tydligare tillvägagångssätt än andra modeller för problemlösning. Trots att 

DMAIC är nära förknippat med Sex Sigma behöver inte DMAIC-metodiken enligt 

Montgomery (2013) användas i samband med Sex Sigma. Dessutom beskriver Montgomery 

(2013) DMAIC som en generell metodik som kan användas för att lösa en mängd olika problem.  
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Lundkvist & Meiling (2010) och Josephsson & Saukkoriipi (2005) menar på att byggbranschen 

generellt använder en reaktiv hantering av problem, därför förespråkar Lundkvist & Meiling 

(2010) och Josephsson & Saukkoriipi (2005) istället en förebyggande och systematisk hantering 

av problem utifrån DMAIC-metodik.  

Bamford & Land (2006) anser att kategorisering av kvalitetsbristkostnader ger en organisation 

förutsättningar att fokusera resurser på rätt område för förbättringsarbete. Genom 

kategorisering och undersökning av kvalitetsbristkostnader menar Bamford & Land (2006) att 

hela organisationen får förbättrad insikt och förståelse kring förbättringsarbetet. Prasher (2014) 

anser också att kvalitetsbristkostnader skapar förutsättningar för förbättringsarbete. 

Organisationers vilja att minska kvalitetsbristkostnader beror enligt Prasher (2014) på att 

konceptet länkar samman förbättringsarbetet med organisationers förbättring av finansiella 

resultat och ökad kundnöjdhet. 

Enligt Surange (2015) lämpar sig DMAIC-metodiken för att minska kvalitetsbristkostnader. 

Surange (2015) menar att på grund av DMAIC-metodikens fokus på statistiska 

förbättringsmetoder och strukturerade problemlösnings procedurer, så är DMAIC ett effektivt 

tillvägagångssätt. Prasher (2014) undersökte om DMAIC som förbättringsmetodik gick att 

använda för att minska kvalitetsbristkostnaderna för ett tillverkande företag. Fallstudiens 

slutsats var att med hjälp av flera DMAIC-projekt kunde fallföretaget minska 

kvalitetsbristkostnaderna med 9%. Utifrån resultatet av undersökningen menar Prasher (2014) 

att DMAIC-metodiken kan användas för att minska kvalitetsbristkostnader i tillverkande 

processer. Det var inte enbart minskade kvalitetsbristkostnader som DMAIC-projekten 

resulterade i, utan Prasher (2014) menar att DMAIC-metodiken även ökade medvetenhet om 

vikten av kvalitet i flertalet avdelningar på fallföretaget. 

1.2. Problemdiskussion 

Sörqvist (1998) visar att 20% av totala kostnaden för ett byggprojekt består av 

kvalitetsbristkostnader. Josephsson & Saukkoriipi (2005) utförde en kartläggning där de 

konstaterade att mellan 30–35% av ett byggprojekts produktionskostnad är slöserier. Vidare 

argumenterar Josephsson & Saukkoriipi (2005) att industriella byggandet har en god möjlighet 

att minska produktionskostnader, men endast om den industriella processen kan leverera 

produkter som håller önskad kvalitet.  

Industriellt byggande har halkat efter med sitt kvalitetsarbete (Lundkvist & Meiling, 2010). 

Enligt Lundkvist & Meiling (2010) är mängden kvalitetsbrister på platsbyggda hus i princip 

densamma som för fabriksbyggda enheter. Detta menar Lundkvist & Meiling (2010) till stor 

del beror på att byggindustrin anser att kvalitetsarbetet är svårt att utveckla eftersom kunden 

inte är intresserade av standardiserade mått och standardiserade produkter.  Dock anser 

Lundkvist & Meiling (2010) att detta är ett vanligt missförstånd inom byggbranschen eftersom 

slutprodukten inte behöver vara lika enbart för använde av standardiserade arbetssätt och 

processer. Lundkvist & Meiling (2010) menar även att kvalitetsarbetet inom byggbranschen har 

förhindrats på grund av dess fragmenterade struktur. Den fragmenterade strukturen leder till att 

problem blir lösta genom ad-hoc lösningar utan en systematisk analysmetod för att förstå de 

bakomliggande orsakerna (Lundkvist & Meiling, 2010; Josephsson & Saukkoriipi, 2005). 

Meiling, Sandberg, & Johnsson (2013) nämner i sin studie att det inom prefabriceringsindustrin 
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likt byggbranschen i sin helhet sker mer ad-hoc lösningar, än att problemen faktiskt undersöks 

på djupet.  

Lee & Su (2013) menar att sex sigma och DMAIC-projekt lämpar sig väl till byggindustrin. 

Dock menar Lee & Su (2013) att de statistiska kvalitetsverktygen är mindre lämpade för 

användning inom byggindustrin. Den strukturerade metoden DMAIC anser Lee & Su (2013) är 

effektiv metod för problemlösning i byggindustrin, dock anses det ännu vara en relativt 

obeprövad metod. Lee & Su (2013) rekommenderar vidare forskning och bekräftelse kring 

DMAIC-strukturen som metod inom bygg- och anläggningsbranschen. Att påbygga 

forskningen kring kvalitetsverktyg och dess användande inom bygg- och anläggningsbranschen 

ser även Aidoo (2014) är viktigt. För att ytterligare förbättra förståelsen och användandet av 

Sex sigma och DMAIC-metodiken inom betonggjutande ser Noriega Morales, Valles, Torres-

Argüelles, Martínez, & Hernández (2016) att fler fallstudier behöver genomföras.   

1.3. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka möjligheten att använda kategorisering av 

kvalitetsbristkostnader som avstamp för systematiskt förbättringsarbete inom industriellt 

byggande. Studien bidrar således med att ge företag inom industriellt byggande insikt om hur 

systematiskt arbetssätt kan utföras för att eventuellt uppnå ökad konkurrenskraft och lönsamhet. 

Studien ska även bidra med kunskap om kvalitetsutveckling inom industriellt byggande. För att 

ge studien klara riktlinjer om vad som skulle undersökas formulerades följande frågeställningar 

för att besvara studiens syfte. 

Första frågan ämnade att ge en klar riktning om vilken litteratur och teorier som initialt skulle 

undersökas för att skapa en förståelse kring problemet. 

1. Vad säger akademiska tidskrifter om systematiska förbättringsarbete inom 

industriellt byggande? 

Andra frågan ämnade att svara på frågan hur ett företag inom industriellt byggande arbetar med 

förbättringsarbete samt undersöka om Fallföretaget använder kvalitetsbristkostnader som 

avstamp för förbättringsarbete? 

2. Hur arbetar ett företag inom industriellt byggande med systematiskt 

förbättringsarbete? 

Tredje frågan ämnade att ge stöd för undersökande av hur systematiskt förbättringsarbete via 

statistiska verktyg, så som statistisk processtyrning, paretodiagram och kvantifiering, fungerar 

att applicera inom industriellt byggande. 

3. Hur lämpar sig statistiska verktyg för användning inom industriellt byggande? 

Fjärde frågan ämnade att svara på frågan om undersökning av kvalitetsbristkostnader bidrar till 

att ge förbättringsförslag angående kvalitetsutveckling för industriellt byggande 

4. Hur bidrar undersökning av kvalitetsbristkostnader till att finna områden för 

systematiskt förbättringsarbete inom industriellt byggande? 

 

1.4. Avgränsningar 

För denna studie sattes vissa avgränsningar. Den första avgränsningen var att det inom den satta 

tidsramen inte var möjligt utföra ett fullständigt DMAIC-projekt. Projektet genomförde de 
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första tre faserna Define, Measure och Analyse. I Improve-fasen presenterades enbart 

förbättringsidéer och Control-fasen utfördes inte. Den andra avgränsningen var att 

kvalitetsbristkostnad definieras som de direkta kostnader som uppkommit av rapporterade 

kvalitetsbrister. Således reklamationer, omarbetning eller någon form av kreditering på grund 

av bristfällig produkt. Detta då fokus för studien låg på att undersöka kvalitetsbristkostnader 

som en del i ett systematiskt förbättringsarbete.  

1.5. Rapportens disposition 

• Inledning 

Formulerades för att leda in läsaren mot området och presentera problemformuleringen 

tillsammans med rapportens syfte.  

• Metod 

Strukturerades för att ge läsaren insikt om vilka val som gjorts gällande metodik samt hur 

moment utförts under projektets gång. 

• Teori 

Kapitlet utgörs av en litteraturstudie som består av ett antal olika vetenskapliga områden, 

litteraturstudien är till stöd vid analys av den data som presenteras i fallstudiens olika delar. 

Kapitlet ämnar även ge läsaren en förståelse om de teorier som använts under studiens gång. 

• Fallstudie 

Eftersom studien utgick från metodiken DMAIC har dispositionen av empiri, analys och 

resultat ersatts av de olika stegen i DMAIC. DMAIC-analysen har utförts som en iterativ-

process, vilket innebär att arbetet har vandrat mellan empiri och analys för att finna resultat. 

Figur 1 illustrerar strukturen för en fallstudie enligt DMAIC-strukturen.   

 

Figur 1-Fallstudie efter DMAIC-metodiken 

• Slutsats & diskussion 

Här diskuteras huruvida syftet har uppnåtts och vad som kunde utförts annorlunda för ett bättre 

resultat. Slutligen så besvaras syfte av studien.  

Figur 2 illustrerar denna rapports uppbyggnad, avsnittet för fallstudie är uppdelad enligt 

DMAIC-strukturen som illustreras i Figur 1. 

 

Figur 2- Modell för denna rapports disposition 

  

Define Measure Analyse Improve Control

Inledning Metod Teori Fallstudie Resultat
Slutsats &
diskussion
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras det vetenskapliga synsättet för rapporten, angreppsätt, metodsystem, 

redogörelse över studiens validitet och reliabilitet samt undersökningsansats. Tillvägagången 

med DMAIC-metodiken och olika kvalitetsverktyg presenteras och beslut kring datainsamling. 

Utan ett systematiskt arbetssätt kan varken datainsamling, litteraturläsning och tolkning av 

insamlade data kallas för forskning eller studie (Saunders, et al. 2009). Beskrivning av metoden 

för den utförda forskningen eller studien är därav en viktig del för att visa på varför studien 

eller forskningen bär mening och vilka begränsningar som kommer med de valda metoderna 

(Della Porta & Keating, 2008; Saunders, et al. 2009). Tabell 1 presenterar de metoder som 

studien valde att använda för de olika metodområdena. 

Tabell 1- presenterar de olika vetenskapliga områdena för denna studie samt vald metod för respektive område  

Metodområde  Vald metod 
Forskningssyfte Utforskande 

Forskningsansats Abduktion 

Forskningsstrategi Fallstudie 

Urval Bedömningsurval 

Datainsamling Primär: Intervju, observation, 

produktionsmätningar 

Sekundär: Vetenskapliga artiklar, böcker, 

reklamationer. 

Dataanalys Kodning, kategorisering, paretodiagram, 

normalfördelningsanalys, styrdiagram, 

duglighetsanalys. 

Reliabilitet och Validitet Reliabilitet: Triangulering, samma frågor 

vid olika tillfällen. 

Validitet: Professionell konsensus, 

analytisk generaliserbarhet. 

 

2.1. Forskningssyfte 

Beroende på syfte och frågeställning för en studie kan forskningssyftet vanligtvis ses som, 

utforskande, beskrivande, förklarande eller en kombination (Björklund & Paulsson, 2012; 

Adams, Khan & Raeside, 2014; Saunders, et al. 2009).  

En utforskande studie liknar Saunders, et al. (2009) med att vara en upptäcktsresande, forskaren 

söker efter något nytt i form av insikter eller fenomen. Adams, et al. (2014) skriver att en 

utforskande studie är ett forskningsprojekt in i ett specifikt fenomen. Saunders, et al. (2009) 

och Adams, et al. (2014) skriver att utforskande studier ofta tar med beskrivande studier för att 

beskriva delar av det utforskade fenomenet. En utforskande studie utmärks ofta som en studie 

med bred början och som smalnas av under studiens gång (Saunders, et al. 2009; Zikmund, 

2009; Björklund & Paulsson, 2012; Yin, 2012; Adams, et al. 2014)  

En beskrivande studie har enligt Adams, et al. (2014) syfte att beskriva ett fenomen, men inte 

undersöka varför eller hur fenomenet kommit att bli vad det är. Saunders, et al. (2009) definierar 
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beskrivande studie som en studie vars syfte är att skildra en korrekt bild av ett fenomen. 

Björklund & Paulsson (2012) betonar att en beskrivande studie endast beskriver ett fenomen 

och inte förklarar fenomenet. Saunders, et al. (2009) menar också att en beskrivande studie kan 

vara en förstudie eller en del av en utforskande studie. Saunders, et al. (2009) anser dock att en 

beskrivande studie är en del av en förklarande forskning.  

Förklarande forskning är inriktningen Saunders, et al. (2009) kopplar till studier som syftar till 

att fastställa relationer mellan olika variabler. Det är viktigt att det finns en klar situation eller 

ett problem som skall undersökas utifrån variabler och relationen mellan dessa variabler. 

Björklund & Paulsson (2012) menar att en förklarande studie ämnar både beskriva och förklara 

ett fenomen. 

Denna studie har följt ramarna för en utforskande studie. Inledande hade studien ett brett fokus 

som smalnade av med tiden. Studien har undersökt och provat hur kvalitetsverktyg kan 

användas i praktiken för att minska kvalitetsbristkostnader inom industriellt byggande.  Studien 

ämnade även att undersöka ständigt förbättringsarbete inom industriellt byggande. Studien har 

följt definitionen av utforskande studie men vid vissa avseenden tagit sig an karakteristik av 

beskrivande såväl förklarande studie. 

2.2. Forskningsansats 

Forskningsinriktning skriver Saunders, et al. (2009) kan ses som hur studien nyttjar teori eller 

vilken relation studien har till teori. Saunders, et al. (2009) och Björklund & Paulsson (2012) 

beskriver en deduktiv studie som en teoritestande studie. Från de undersökta teorierna skriver 

Saunders, et al. (2009) att studien sedan sätter upp en hypotes för att prova mot empirin. David 

& Sutton (2011) och Zikmund (2009) menar att deduktiv forskning föresätter sig att pröva en 

hypotes formad utifrån en teori.  

En induktiv studie kan enligt Saunders, et al. (2009) och Björklund & Paulsson (2012) beskrivas 

som motsatsen av en deduktiv studie, studien bygger en teori istället för att testa det som redan 

finns. David & Sutton (2011) menar att induktiv forskning ägnar sig åt att utforska ett specifikt 

område, jämfört med deduktivforskning som prövar en hypotes inom ett redan utforskat 

område. 

En studie som genom en iterativ-process växlar mellan deduktiv och induktiv ansats kallas 

enligt Saunders, et al. (2009) för abduktiv studie. Under studiens förfarande identifieras nya 

fenomen som kräver nya teorier och nya teorier kan utvecklas utifrån identifierade fenomen 

(Saunders, et al. 2009). 

Denna studie har haft till syfte att undersöka hur väl DMAIC-metodiken tillsammans med 

kvalitetsverktyg är lämpade för industriellt byggande. Eftersom detta innebar att applicera 

verktygen och metodiken på ett fallföretag testas teorier. Under studiens förfarande 

identifierades nya situationer och fenomen som krävde nya teorier och nya hypoteser. Detta 

faller inom beskrivningen för abduktiva studier. 

2.3. Forskningsstrategi/Undersökningsansats 

Det finns olika sätt att utföra sin forskning eller undersökning på menar Saunders, et al. (2009), 

då vissa strategier lämpar sig bättre för deduktiv inriktning medan andra strategier passar 

induktiv bättre.  
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Experiment kan gå ut på att undersöka hur två variabler påverkar varandra, men även vara mer 

komplexa för att undersöka påverkan av fristående variabler på ett utfall (Della Porta & 

Keating, 2008; Saunders, et al. 2009). Vidare menar Saunders, et al. (2009) att experiment oftast 

används vid utforskande och förklarande studier. 

För deduktiva studier och organisationsstudier skriver Saunders, et al. (2009) att enkäter är 

vanligt förekommande. Eftersom enkäter möjliggör insamling av stora mängder data av både 

kvalitativ och kvantitativ sort till en låg kostnad (Saunders, et al. 2009; Bell, 2010). 

Saunders, et al. (2009) och Yin (2012) menar att om intresset ligger i att undersöka något i 

verkliga världen är oftast en fallstudie att föredra. Vid en förklarande eller utforskande 

inriktning är det vanligt förekommande att använda sig av fallstudie (Saunders, et al. 2009). 

Syftet med en fallstudie är enligt Zikmund (2009) att insamla information från en eller flera 

situationer som är liknande forskarens problemsituation. Att en fallstudie kan vara ett eller flera 

fall skiljer sig dock från beskrivningen av David & Sutton (2011). David & Sutton (2011) menar 

att en fallstudie är forskning efter en fallstudiedesign som en ingående undersökning av ett enda 

fall. Svenning (2003) skriver att en fallstudie inte innebär att studien bara gör en undersökning, 

utan att en fallstudie handlar om att studien har ett enda fokus. 

För fallstudien samlas den data som krävs för att undersöka det fokus som fallstudien haft, både 

kvalitativa och kvantitativa data fungerar för fallstudier (Svenning, 2003; Saunders, et al. 2009; 

Yin, 2012). En primär fördel med fallstudier är att de kan undersöka en hel organisation med 

stort detaljfokus (Zikmund, 2009). Detta detaljfokus skriver Zikmund (2009) ger forskaren 

möjlighet att undersöka händelseförlopp medan händelsen sker eller fokusera på att identifiera 

relationer mellan funktioner, individer och entiteter. Friheten att samla data utifrån vad 

forskaren ser viktigt gör att framgången för en fallstudie är beroende på vakenheten, 

kreativiteten, intelligensen och motivation hos den som utför studien (Zikmund, 2009). 

Om fallstudien undersöker en organisation i sin helhet menar Saunders, et al. (2009) att det är 

en holistisk fallstudie. Om fallstudien istället inte bryr sig om organisationen i sin helhet utan 

bara undersöker en lite grupp eller del av organisationen beskrivs det som inbäddad fallstudie 

(Saunders, et al. 2009). Yin (2012) skriver att en studie med en enda kontext och ett enda fall 

är vad som definieras som holistisk enkel fallstudie. Om samma fenomen skall undersökas på 

olika platser eller olika fenomen i samma kontext används flerfallstudie (Saunders, et al. 2009; 

Yin, 2012). Flerfallstudie kan även innebära ett jämförande mellan kontext eller fenomen (Yin, 

2012). 

Denna studie hade för avsikt att undersöka kvalitetsarbetet inom industriell byggande, genom 

litteraturundersökning och empirisk insamling av kvalitativa och kvantitativa data ämnade 

syftet besvaras. Då enkäter inte sågs kunna ge den flexibilitet i datainsamlande som önskades 

för studien ansågs enkäter på sin höjd kunnat vara en del av själva studien. Experiment används 

för att undersöka variablers samband, mellan varandra eller deras påverkan på ett utfall. Studien 

ämnade inte att undersöka samband mellan variabler som individuellt gick att justera. För att 

bekräfta hur väl upptäckterna vid Fallföretaget är något generaliserbart hade flerfallstudie varit 

en bra metod. På grund av den tid som fanns tillgänglig för studien fanns inte möjlighet att 

utföra arbete enligt flerfallstudies definition. Eftersom den utförda studien ämnade att empiriskt 

undersöka om kategorisering av kvalitetsbristkostnader sågs en enkel holistisk fallstudie som 
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bästa metoden. Fallstudien har följt DMAIC-strukturen som en del av undersökningen kring 

kvalitetsverktygens användning inom industriellt byggande. 

2.4. Datainsamling 

För en vetenskaplig studie behövs data och enligt Saunders, et al. (2009); Zikmund (2009) så 

står valet mellan kvantitativa och kvalitativa data. Författarna menar att det ofta förekommer 

studier där både kvantitativa och kvalitativa data analyseras. Saunders, et al. (2009) beskriver 

sedan skillnaden mellan primärdata som den data som insamlats till just det specifika fallet, och 

sekundära data som är sådan data som redan är insamlad och finns tillgänglig.  

2.4.1. Urval 

Saunders, et al. (2009) tar upp två olika urval, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 

David & Sutton (2011) menar att det finns fyra olika huvudtyper av sannolikhetsurval. Två av 

dessa är obundet slumpmässigt urval och bundet slumpmässigt urval. Enligt David & Sutton 

(2011) väljer forskaren ut enskilda enheter från en ursvalsram vid obundet slumpmässigt urval. 

Urvalet sker genom en matematisk formel som ger alla enheter samma chans att bli valda. 

Bundet slumpmässigt urval är en enklare teknik än slumpmässigt urval enligt David & Sutton 

(2011). Denna teknik utgår från att ett bestämt urval välja ut en viss andel, som sker periodvis. 

Bristen med denna teknik enligt David & Sutton (2011) är att forskaren oavsiktligt väljer 

enheter med liknande egenskaper. David & Sutton (2011) tar även upp stratifierad urvalsmetod, 

där syftet är att ge studien ett mer representativt urval.  

Saunders, et al. (2009) menar att icke-sannolikhetsurval är lämpade för fallstudier. På samma 

sätt så anser Saunders, et al. (2009) att denna metod bidrar till att lättare anpassa undersökandet 

för att kunna svara sitt syfte. Zikmund (2009) anser att icke-sannolikhetsurval är rätt om det 

handlar om att reda ut ett specifikt syfte. Saunders, et al. (2009) tar upp olika sorter av icke-

sannolikhetsurval, några av dessa är kvoturval, bedömningsurval och bekvämlighetsurval. 

David & Sutton (2011) beskriver att bedömningsurval lämpar sig om studien ämnar besvara 

eller undersöka specifika fenomen, alltså att urvalet bedöms kunna hjälpa undersökningen. 

Kvoturval är vanligt vid intervjuer, populationen delas in i grupper för att sedan välja ut 

respondenter ur grupperna som menas representera populationen (Saunders, et al. 2009). Vidare 

skriver Saunders, et al. (2009) att bekvämlighetsurval innebär att respondenter väljs ut utifrån 

att de är enklast tillgängliga. 

För denna studie användes bedömningsurval genom hela studien. Det fanns inte någon 

möjlighet att använda någon form av sannolikhetsurval till den utförda studien. Detta på grund 

av bland annat tiden och resurserna. Men också att fallstudien hade för avsikt att undersöka ett 

specifikt fall på ett företag. Detta medförde att många frågeställningar krävde specifik 

information rörande Fallföretaget. Således blev bedömningsurval den valda metoden för urval. 

2.4.2. Observationer 

För studier med syfte att undersöka människors agerande skriver Saunders, et al. (2009) att 

observation är det lämpliga metodvalet. Observation omfattar att systematiskt observera, 

dokumentera, beskriva, analysera och tolka människors beteenden (Saunders, et al, 2009). 

Författarna beskriver två olika former av observation, deltagande observation där observatören 

är intresserad av vilka känslor människor knyter till sina handlingar. Saunders, et al. (2009) 
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skriver sedan att strukturerad observation skulle i samma fall vara intresserad av hur ofta dessa 

handlingar sker. Slutligen presenterar Saunders, et al. (2009) fyra roller en observatör kan ha 

under observationen: fullkomlig deltagare, fullkomlig observatör, observatör som deltar och 

deltagare som observerar.  

Zikmund (2009) skriver att deltagarobservation innebär att forskaren får förstahandskunskap 

genom att vara i eller runt det som observeras. Intervjufrågor kan ställas i samband med 

konversationer istället för att ha strukturerade intervjuer (Zikmund 2009). Bryman & Bell 

(2013) skriver att observation lämpar sig väl vid fallstudier och när studien vill undersöka saker 

i verkliga världen.  

Observatör som deltar, innebär att observatören redogör sin roll och sitt syfte men observatören 

deltar inte i aktiviteten som observeras (Saunders, et al. 2009). Deltagare som observerar, 

innebär att observatören redogör för den observerade gruppen vad syftet med undersökningen 

är och berättar om sin roll som observatör (Saunders, et al. 2009).  

Studiens arbete har skett inom ramarna för observatör som deltar och deltagare som observerar. 

Det har alltså klargjorts vad det är som skall utföras för dem som är del av det observerade 

fenomenet, dock är det svårt att säga att någon av beskrivningarna är mer korrekt för förfarandet 

i denna studie. Således beskriver en kombination av observatör som deltar och deltagare som 

observerar bäst denna studies tillvägagångsätt.  

2.4.3. Intervjuer 

Saunders, et al. (2009) beskriver tre huvudsakliga kategorier för intervjuer: strukturerad, semi-

strukturerad och ostrukturerad. Beroende på vad syftet med undersökningen är och vad som 

önskas få ut av intervjuerna så lämpar sig dessa olika kategorier för olika situationer (Saunders, 

et al. 2009; David & Sutton, 2011; Yin, 2012). Yin (2009) argumenterar för att öppnare 

intervjutyper kan ge rikare och mer omfattande data än enkäter, även om enkäterna skulle ha 

öppna frågor.  

Semi-strukturerad intervju bygger på att ge respondenten teman eller några färdigställda frågor 

menar Saunders, et al. (2009). Yin (2009) och Bryman & Bell (2013) anser att styrkan med 

semi-strukturerade intervjuer är att både kvantitativa och kvalitativa data kan insamlas, 

beroende på vad som undersöks och hur frågorna är formulerade.  

Ostrukturerad intervju beskriver Saunders, et al. (2009) som informella. Saunders, et al. (2009) 

och Björklund & Paulsson (2012) skriver att om intresset är att undersöka något på djupet är 

den ostrukturerade intervjun bäst lämpade. De ostrukturerade intervjuerna är i sin natur 

kvalitativa (Saunders, et al. 2009; Bryman & Bell, 2013). 

Genom ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer och samarbete med Fallföretagets 

anställda gjordes en processkartläggning för att förstå företagets tillvägagångssätt vid 

utförandet av studien. Dessa intervjuer har också bidragit med input till beslut och idéer för 

fallstudiens utförande och förbättringsidéer för konstaterade problem. Intervjuerna följde inte 

något uppsatt manus utan samma tema och liknande frågor användes för att få en bild av 

produktion.  
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2.5. Dataanalys 

Zikmund (2009) och Saunders, et al. (2009) skriver att dataanalys handlar om hur en studie 

hanterar data för att göra den användbar för den aktuella studiens syfte. Zikmund (2009) skriver 

att koda data innebär att studien undersöker och fastställer specifika kategorier eller symboler 

som ses meningsfulla för studien. Genom att kategorisera rådata av kvalitativ och kvantitativ 

typ kan sedan tabeller upprättas för denna rådata som sedan kan analyseras med statistiska 

verktyg (Zikmund, 2009; Bryman & Bell, 2013).  

Denna studie upprättade en databas för tidigare inkomna kvalitetsbristkostnader. 

Rapporteringen av kvalitetsbristkostnader kommunicerades på olika sätt så som mail, bilder, 

excelfiler och telefonsamtal. Databasen var uppbyggd efter olika koder i form av kategorier och 

orsaker inom kategorierna. Databasen togs fram för att möjliggöra analys av 

kvalitetsbristkostnader genom paretodiagram. Således ses studien ha använt sig av kodning för 

att göra den stora datamängden av mail, samtal och bilder användbar för studien och få data 

sammanställd och kategoriserad. De kategorier som togs fram för kodning av kvalitetsbrister i 

form av reklamationer visas i bilaga 6. Kategorierna för kodning av reklamationer togs fram 

genom diskussion och brainstorming med kvalitetsansvarig på Fallföretaget.  

För den primära data som användes utfördes analys för att se om data var i statistisk jämvikt. 

Normalfördelningen undersöktes av den anledning att det är en central del av statistisk 

processtyrning. Slutligen kontrollerades den insamlade produktionsdata genom analys av 

styrdiagram. De ostrukturerade intervjuerna och observationerna analyserades genom kodning 

av uttryckta och observerade fenomen för att få in liknande åsikter inom samma område eller 

kategori. Den kodning som användes till studiens ostrukturerade intervjuer gick ut på att finna 

de områden som anställda på Fallföretaget ansåg vara i behov av förbättringar. Om en anställd 

vid intervjun yttrade att kommunikationen var bristfällig såg studien detta som ett intresse för 

kommunikationsförbättringar. På så sätt kunde studien sätta intervjuernas innehåll till olika 

kategorier som sedan bidrog till resultatet. 

2.6. Sekundära data 

Som den inledande beskrivningen om datainsamling nämner, så tar Saunders, et al. (2009) upp 

sekundära data och beskriver det som den data som är insamlad vid tidigare tillfälle, eller data 

som insamlats till annat ändamål än den aktuella studien. Sekundära data förekommer i olika 

former enligt Saunders, et al. (2009) och presenterar tre övergripande kategorier för denna typ 

av data: dokumenterat material, material med flera källor och kartlagt material. Dokumenterat 

material skriver Saunders, et al. (2009) kommer från de två underkategorierna skrivet material 

och inspelat material. Författarna beskriver sedan att det undermaterial med flera källor finns 

två underkategorier, platsbaserad och tidsbaserad. 

Den sekundära data som denna studie tar upp kommer från skrivet dokumenterat material. För 

studien är det dokumenterade materialet i form av akademiska tidskrifter, artiklar och det 

material som Fallföretaget tillhandahåller från redan utförda datainsamlingar och 

reklamationer. Studien använde även sekundära data i form av tidsbaserade data i kategorin 

med material från flera källor. Till kategorin tidsbaserade data hör publikationer, böcker och 

artiklar. I enlighet med David & Sutton (2011) bestämdes valet mellan användandet av 
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sekundära eller primära källor främst av datakällornas tillgänglighet och lämplighet för 

forskningsområdet.  

Sökord för artiklar: LEAN, Sex sigma, Six Sigma, Lean Six Sigma, DMAIC, Construction 

quality, ständiga förbättringar, kvalitetsbrister, kvalitetsbristkostnader, cost of quality, cost 

of poor quality, standardiseringar, Visual management, nyckeltal, kvalitetsverktyg, quality 

construction, kvalitet i byggbranschen, industrial construction quality, prefabrication 

quality, concrete construction quality, precast concrete quality, quality control construction, 

quality management construction.  

2.7. Studiens trovärdighet 

Genom att presentera och diskutera hur reliabilitet och validitet hanteras för en studie ämnar 

studien visa på studiens trovärdighet (Saunders, et al. 2009). Saunders, et al. (2009) skriver att 

det således handlar om att visa på om studien verkligen mätt det som skall mätas och att 

slutsatserna är trovärdiga och rimliga. 

2.7.1. Reliabilitet 

Saunders, et al. (2009) definierar reliabilitet till graden som arbetet kommer resultera i samma 

slutsats med samma insamlings- och analysmetod av andra forskare. Zikmund (2009) definierar 

reliabilitet som hur väl mätningar ger konsekvent resultat. Ett sätt att kontrollera sina mätningar 

är att vid olika tidtillfällen fråga samma saker och kontrollera om samma svar ges vid båda 

tillfällen (Zikmund, 2009; Björklund & Paulsson, 2012). Genom blandad metoddesign sker en 

form av triangulering som Saunders, et al. (2009) och Björklund & Paulsson (2012) skriver 

bidrar att reliabilitet och validitet. Enligt Saunders, et al. (2009) är felaktiga antaganden från 

deltagare och subjekt ett hot mot reliabiliteten för studier. Även partiskhet utgör hot mot 

reliabilitet vid observationer och intervjuer (Saunders, et al. 2009; Zikmund, 2009). 

Denna studie har genom att analysera kvalitativa och kvantitativa data gått inom ramarna för 

blandad metoddesign. Detta som nämnt ovan bidrar till en triangulering av resultat och 

slutsatser. Under studiens gång har flertalet ostrukturerade intervjuer utförts. Samtliga 

intervjuer hade tema på processutveckling och utveckling av kvalitetsarbete. Detta resulterade 

i att samma och liknande frågor ställdes till samma och olika respondenter. På liknande sätt 

utfördes produktionsmätningarna under ett tre veckors tidsintervall. Mätningarna kunde därför 

undersökas för att kontrollera om den insamlade data ansågs rimlig. Observationerna för studien 

utfördes under hela förfarandet, således har flera små observationer av samma fenomen utförts 

vid olika tidpunkter. Risk för bristande reliabilitet via felaktiga antaganden och partiskhet har 

beaktats under studiens gång, genom diskussion mellan denna rapports författare, deltagare i 

form av anställda på Fallföretaget och handledare för studien.  

2.7.2. Validitet 

Validitet skriver Saunders, et al. (2009) och Zikmund (2009) handlar om att det som mäts är 

vad det faktiskt framstår att vara, med andra ord hur pass trovärdig studien är.  

Ett begrepp inom validitet skriver Saunders, et al. (2009) är internvaliditet som kontrollerar 

huruvida slutsatser som dragits är trovärdiga eller inte. Zikmund (2009) skriver att genom 

professionell konsensus konstaterar studien att data speglar det som var tänkt att mätas för att 

stärka studiens validitet. Denna studie har till stor del använt sig av professionell konsensus för 
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att stärka validiteten. Inför datainsamlingar och vid dragning av slutsatser har det skett 

diskussion med såväl handledare på Fallföretaget som handledare på universitetet. Det har även 

skett intervjuer med anställda på Fallföretaget för att kontrollera huruvida de slutsatser som 

dragits från de ostrukturerade intervjuerna upplevs som rimliga 

Begreppsvaliditet är begreppet för huruvida frågor faktiskt undersöker det som de avser att 

undersöka (Greener, 2008; Saunders, et al. 2009). Begreppsvaliditet menar Greener (2008) och 

Saunders, et al. (2009) är viktigt att tänka på vid generaliserbarhet, eftersom det handlar om hur 

väl det går att generalisera utifrån de konstruerade frågorna för studien. I denna studie har 

frågeställningarna varit utformade för att besvara specifika frågor relaterat till studien.  

Externvaliditet är huruvida studien som utförts är generaliserbar utanför den specifika studien 

(Saunders, et al. 2009). Generaliserbarheten för en fallstudie kan kräva att studiens 

sammanhang beskrivs vilket bidrar till en analytisk generaliserbarhet (Yin, 2012). Saunders, et 

al. (2009) och Yin (2012) menar att fallstudier generellt har svårt att nå externvaliditet vilket 

gör att analytiska generaliserbarheten är viktig att ha i åtanke under fallstudier.  

Fallstudien som utfördes innehöll inte någon omfattande enkätundersökning för att reda ut ett 

specifikt fenomen. Studien handlade inte heller om att skapa en ny teori utan att prova 

existerande teorier på en bransch som anses arbeta med systematiska förbättringsarbeten i låg 

utsträckning. Studien har således strävat mot att påvisa styrkorna med systematiskt 

förbättringsarbete och visa på några teorier som kan vara lämpande för industriellt byggande. 

Analytisk generaliserbarhet är således det mest centrala beträffande externvaliditet för studien. 

Ur ett generaliserbart perspektiv kan denna studie ses som en handbok i hur en aktör inom 

industriellt byggande kan använda kategorisering av kvalitetsbristkostnader som avstamp för 

systematiskt förbättringsarbete. Studien kan även ses som ett stöd för vidare studier inom 

industriellt byggande.  

2.8. DMAIC 

Denna studie utgick från DMAIC-metodiken dels för att DMAIC är en beprövad metod för att 

minska kostnader som exempelvis kvalitetsbristkostnader (Surange, 2015). Det var även av 

intresse att utgå från DMAIC-metodiken därför DMAIC utgår från ett strukturerat 

tillvägagångsätt för att lösa problem med hjälp av statistiska metoder (De Mast, 2007; Marques 

and Matthé, 2017). Utifrån att DMAIC-metodiken använder sig av statistiska 

förbättringsmetoder och är en beprövad metod för att reducera kostnader stödjer metodiken 

syftet med studien. 

Sörqvist & Höglund (2007) förklarar delarna i förbättringsmodellen DMAIC fas för fas och 

förklarar dem på beskrivet vis nedan. DMAIC är den övergripande metoden för hela arbetet. 

Figur 3 visar de verktyg studien använde sig av i faserna för DMAIC. 
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Figur 3 - illustrerar vad som har utförts i varje fas för denna studie enligt DMAIC-metodiken 

2.8.1. Define 

Enligt Park (2003) ska Define-fasen definiera vad som ska undersökas. Problemet ska klargöras 

för att sedan komma in på djupet och försöka komma på en lösning på problemet, således är 

problemformuleringen mycket viktig för sex sigma projekt (Park, 2003). 

• Datainsamling 

Klefsjö & Bergman (2012) skriver att datainsamling är grunden inom all kvalitetsutveckling 

och för att fatta beslut baserat på fakta krävs data. Det är viktigt att besvara frågorna: vilket är 

kvalitetsproblemet och vilken fakta behövs för att belysa problemet? (Klefsjö & Bergman, 

2012).  

För att undersöka vilka kvalitetsbristkostnader som var högst kategoriserade studien 

reklamationer från två år bakåt i tiden fram till studiens utförande i oktober 2017.  Fallföretaget 

hade bristande struktur och rutin på att sammanställa sina reklamationskostnader. Därför 

genomfördes ostrukturerade intervjuer med samtliga projektledare på Fallföretaget. Detta då 

projektledarna är ansvariga för reklamationshanteringen på Fallföretaget. 

I de ostrukturerade intervjuerna fick studien tillgång till reklamationsdata och de oklarheter som 

fanns gällande reklamationsbeskrivningar kunde redas ut. Hur reklamationskostnader var 

fördelade, produkttyp för reklamation, tidsperiod (eftersom data om tidsperiod var av intresse). 

Intervjuerna hjälpte även till att skapa en bild över företagets kvalitetsnuläge genom att 

projektledare talade om hur produkternas kvalitet påverkade kundnöjdheten. 

• Brainstorming  

Innan sammanställning av insamlade data genomfördes en brainstorming. Därför utgick 

brainstormingen från problemformuleringen ”Kategori utifrån eventuella kvalitetsbrister från 

reklamationer”. De olika förslagen till kvalitetsbrister summerades sedan ner till olika 

kategorier. Kategorierna i sin tur delades senare upp i eventuella orsaker till kategorier för att 

lättare kunna utvärdera problem till kvalitetsbrister. 

• Sammanställning av data 

När datainsamlingen var färdig sammanställdes data i en databas efter reklamationsbeskrivning, 

produkttyp, datum, reklamationskostnad för kvalitetsbrist, kategori och orsak.  

• Paretodiagram 

Paretodiagram används för att undersöka flera defekter eller problem på en produkt och för att 

bestämma vilken defekt eller problem som resulterar i störst antal kasserade produkter (Klefsjö 

& Bergman, 2012). Därför togs olika paretodiagram fram för att kunna analysera vilka 

kategorier och orsaker som var mest kostsamma.  

Define

•Datainsamling

•Brainstornming

•Paretodiagram

•Ishikawadiagram

•Processkartläggning

•Gemba-promenad

Measure

•Datainsamling

•Observationer

•Intervjuer

•Produktionsmätningar

•DNOM

Analyze

•Styrdiagram

•Analysering av insamlad 
data

•Semistruktuerad 
intervju

Improve

•Förbättringsförslag
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• Orsaks-verkan-diagram (Ishakawadiagram) 

Enligt Park (2003) är Ishikawadiadiagram lämpligt som verktyg när studien hittat ett problem 

och ska reda ut vilka orsaker som finns till det valda problemet. Denna studie har i stor 

utsträckning använt sig av arkivsökning och datainsamling för att under Define-fasen undersöka 

vad det är för kvalitetsbrister som rapporteras av kunder. Ishikawadiagram användes även för 

att undersöka potentiella källor till de kvalitetsbrister kund rapporterat. 

• Processkartläggning 

Ljungberg & Larsson (2001) menar att en processkarta ska på ett enkelt sätt förmedla vad som 

är viktigt för den kartlagda processen. Ljungberg & Larsson (2001) anser att det är viktigt att 

det finns en balans mellan informationsmängden och användbarheten för användaren.  

Processkartläggning utfördes som en del av nulägesanalys på Fallföretaget. 

• Gemba-promenad  

Enligt Gesinger (2016) är Gemba-promenader ett managementverktyg inom Lean-konceptet 

som används för att för att förstå varför produktion arbetar som den arbetar. Studien använde 

sig av denna metod för att förstå nuläget i företaget och för att lättare kunna kategorisera 

kvalitetsbrister. Gemba-promenad ses även ha varit en del i processkartläggningen. 

2.8.2. Measure 

Insamling av fakta och data som skall analyseras i efterkommande fas är vad Measure-fasen 

går ut på (Sörqvist & Höglund, 2007). Viktigt är att studien bestämmer informationsbehovet 

och utformar mätmetoden för att fungera till det pågående projektet (Sörqvist & Höglund, 

2007). 

• Datainsamling 

För att undersöka produktionens prestation och välstånd togs beslut om att samla in och 

analysera data om Fallföretagets två produkttyper. På grund av sekretess namnges de två 

produkterna som Produkt S och Produkt P. Styrdiagram upprättades dels för att testa 

styrdiagram inom industriellt byggande samt för att undersöka produktionens prestation. För 

att kunna upprätta styrdiagram för produktionen utfördes mätningar utifrån ritningarnas 

angivna mått. Ritningarna var ritade i två dimensioner för varje produkt, bredd (x-led) och höjd 

(y-led) för Produkt S samt längd (x-led) och bredd (y-led) för Produkt P. Styrdiagram 

upprättades för x- och y-led för båda produkterna av styrdiagramssorten X-bar (medlvärde) och 

Range (Variationsbredd) samt styrdiagram för de individuella ingjutningsgodsen. För varje 

individuell produkt beräknades ett medelvärde för hur mycket varje elements medelavvikelse 

från målvärdet låg på. För att lyckas med detta behövdes input för styrdiagram av typ X-bar 

och Range. Varje produkt i produktionen hade olika dimensioner och olika målvärde för olika 

ingjutningsgods men toleranser för ingjutningsgods var densamma oavsett typ av 

ingjutningsgods.  

Mätningarna utfördes manuellt med måttband, av samma person genom hela 

mätningsprocessen. Om målvärde för ett ingjutningsgods var 50mm och ingjutningsgodset var 

placerat på 45mm dokumenterades detta som -5mm. Om godset var placerat på 55mm 

dokumenterades detta som 5mm, målvärdet för ingjutningsgodsen i insamlingen var såldes 

0mm. 
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Eftersom produkterna som produceras har två dimensioner kryssmättes samtliga 

ingjutningsgods. Produkt P mättes i längdled (x-led) och breddled (y-led). Produkt S mättes i 

breddled (x-led) och höjdled (y-led). Mätningarna kontrollerades utifrån måttsättningen och 

målvärde i ritningar för produkten och det mätta ingjutningsgodset. Figur 4 visar en illustration 

på hur x- och y-led ser ut på formborden för de olika produkterna. 

 

Figur 4 - Beskrivande figur för mätningar av Produkt P och S 

Mätningarna utfördes manuellt med måttband och eventuella mätfel försökte normaliseras 

genom att mäta en så stor population som möjligt.  

2.8.3. Analyze 

Den data som insamlats analyseras i denna fas för att identifiera möjliga lösningar till problemet 

(Sörqvist & Höglund, 2007). Vilken metod och vilket verktyg studien analyserar med menar 

Sörqvist & Höglund (2007) inte är skrivet i sten. Det är istället viktigare att använda den mest 

lämpliga metoden än en metod som traditionellt använts. Men Sörqvist & Höglund (2007) 

trycker på att det alltid handlar om att leta fram grundorsaken till ett undersökt problem. 

• Styrdiagram 

Klefsjö & Bergman (2012) beskriver styrdiagram som stommen i statistisk processtyrning. 

Styrdiagram används enligt Klefsjö & Bergman (2012) för att söka efter kroniska variationer 

och akuta variationer med hjälp av styrgränser. 

För studien beslutades att styrdiagram av DNOM-typ var enda möjligheten att hantera de 

varierande måtten som Fallföretagets produkter hade. DNOM-mätningar var också enda 

möjligheten till att utföra duglighetsanalys. Vid upprättande av styrdiagram och 

duglighetsanalys användes programvaran Statgraphics™. 

2.8.4. Improve 

Detta steg menar Sörqvist & Höglund (2007) går i ordningen: identifiera möjliga lösningar, 

välja lösning, testa lösning, planera genomförandet, påverka attityder och hantera 

förändringsmotstånd och verifiera resultatet.  

Detta kapitel presenterar de förbättringsidéer som upptäcktes på Fallföretaget. Eftersom 

fallstudiens tid inte tillät att faktiskt implementera förbättringarna i verksamheten presenterades 

endast de framtagna idéerna. 

2.8.5. Control 

Denna fas syftar till att implementerade lösningar blir bestående, genom att standardisera 

processen och arbetssätt samt att utforma och planera styrningen (Sörqvist & Höglund, 2007). 
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Sörqvist & Höglund (2007) menar också att det i denna fas kan vara aktuellt att se potential för 

nya sex sigma projekt. Detta avsnitt skulle ha beskrivit hur studien kontrollerade resultatet de 

utförda förbättringarna. När tidsramen för studien inte tillät att implementera och kontrollera 

förbättringarna togs denna fas inte med i arbetet. 

3.  Teori 

3.1. Offensiv kvalitetsutveckling (TQM) 

Bergman & Klefsjö (2012) beskriver offensiv kvalitetsutveckling som ett helhetsbegrepp. Inom 

detta begrepp menar författarna att begrepp som Lean och Sex sigma är arbetssätt eller 

förbättringsprogram. Att integrera kvalitetsutvecklingen som en del i verksamheten är det som 

Bergman & Klefsjö (2012) kallar för offensiv kvalitetsutveckling. Bergman & Klefsjö (2012) 

skriver att offensiv kvalitetsutveckling är deras översättning av total quality management 

(TQM). Ledarskapets engagemang är en viktig del för att integreringen av kvalitetsutveckling 

skall bli en framgång enligt Bergman & Klefsjö (2012). Detta menar Bergman & Klefsjö (2012) 

vilar på att ha en värderingsgrund och kultur inom organisationen som sätter fokus på 

hörnstenarna i modellen som illustreras i figur 5. 

 

Figur 5 illustrerar de hörnstenar som offensiv kvalitetsutveckling bygger på. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

En eventuell styrka med offensiv kvalitetsutveckling som förbättringsprogram är enligt Klefsjö, 

Bergquist & Edgeman (2006) att programmet integrerar samtliga nivåer i en organisation. I 

Klefsjö, Bergquist & Edgeman (2006) studie jämfördes TQM och Sex Sigma för att analysera 

vilka likheter och olikheter som de både koncepten har som kvalitetsförbättringsprogram. 

Slutsatsen författarna kom fram till var sammanfattningsvis att Sex Sigma som 

förbättringsmodell är ett bra sätt att integrera flertalet av de områden som TQM lyfter fram. 

Dock anser Klefsjö, Bergquist & Edgeman (2006) att Sex Sigma bör integreras med TQM då 

risken finns att de andra områden som TQM berör glöms bort.   
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3.2. Kvalitet inom byggindustrin 

Inom byggbranschen är det störst chans att göra besparingar genom att som Hillman Willis, & 

Willis (1996) uttrycker det, leverera rätt kvalitet från början. Författarna tar upp nödvändigheten 

att ha en god kommunikation mellan de olika rollerna som existerar inom ett byggprojekt för 

att uppnå efterfrågad kvalitet. Hillman Willis, & Willis (1996) lyfter TQM som det mest 

omfattande kvalitetsarbetet, då TQM innefattar ständiga förbättringar, förbättrade processer och 

starkare företagskultur. Detta är aspekter som Hillman Willis, & Willis (1996) ser har potential 

att bidra med att hålla kvalitetsbrister nere vilket ger färre omarbeten. En viktig del i TQM 

enligt Hillman Willis, & Willis (1996) är Quality Performance Management System (QPMS), 

ett system med uppgift att övervaka och informera organisationen om kvalitetens nuläge och 

bidra till de ständiga förbättringarna som TQM lyfter fram. I studien visar Hillman Willis, & 

Willis (1996) på att projekt där QPMS inte varit en del av organisationen låg kostnaden för 

omarbete på 12%, medan projekt där QPMS användes hamnade omarbeteskostnaden på 5%. 

Stor del av denna skillnad i kostnader för omarbete kommer enligt Hillman Willis, & Willis 

(1996) från den ökade medvetenheten i organisationen. 

Yong, & Pheng (2008) påvisar i sin studie vikten av att förstå sin organisationskultur inför 

implementerande av TQM. Vid implementerande av TQM ser Yong, & Pheng (2008) att 

oavsett kulturtyp så finns två möjligheter: modifiera sin organisationskultur för att stärka 

aspekter som är för svaga i dagsläget eller anpassa TQM principer och tekniker så de passar in 

på organisationskulturen. Vid implementerande av de anpassade delarna av TQM menar Yong, 

& Pheng (2008) att kulturen förändras, även om kulturförändringen kan ta tid. Är 

organisationskulturen stel och internt fokuserad hävdar Yong, & Pheng (2008) att fokus bör 

ligga på att få en flexiblare kultur och på de externa kunderna.  

Pheng, & Teo (2004) presenterar ett ramverk för implementering av TQM baserat på en 

litteraturstudie och två fallundersökningar. Pheng, & Teo (2004) menar att ledare för 

organisationen kan ha svårt att förstå och greppa koncepten och filosofin bakom TQM. Figur 6 

illustrerar den översatta modellen framställd av Pheng, & Teo (2004).  Enligt Pheng, & Teo 

(2004) är ramverket en konkretisering av den litterära beskrivningen på TQM. Författarna 

menar att en viktig del av allt arbete för att förbättra kvalitet är ledarskapets engagemang, samt 

att ledningen måste vara införstådda med vikten av de filosofiska aspekterna inom kvalitet.  
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TQM krav

• Feedbacksystem för kund
• Ständiga förbättringar
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• Processtyrning och förbättringar 

genom produktivitetsstudier
• Effektivt kommunikationssystem 

inom organisationen
• Ledningen måste visa engagemang

Lednings beslut att implementera TQM
• Utför en strategisk analys av 

organisationen

Om resurser 
saknas bör extern 
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TQM till 
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Sätt ut budget 
och resurser.

Sätt upp specifika mål för 
varje avdelning

• Skapa utbildningsplan
• Skapa 

övervakningsprocess

Implementera med 
konstant övervakning mot 

tidigare uppsatta mål

• Feedback 
från anställda

• Identifiera 
utbildningsbe
hov

Feedback

 

Figur 6 – Ramverk för implementering av TQM i byggsektorn, översatt från från Pheng, & Teo, (2004) 

Kim, Wang, Park, Cheng, Sohn, & Chang (2016) utförde ett test på en industri för prefabricerad 

betong där de provade att genom building information modelling (BIM) och automatiserade 

system kvalitetskontrollerat de färdiga produkterna. Kim, et al. (2016) placerade en lasermätare 

på kranen som lyfte de färdiga produkterna. Lasern jämförde urtagningar och betongelementets 

dimensioner mot konstruktionsunderlaget. Ur jämförelsen kunde författarna tyda att 

lasermätning mätte rätt med 0,3 mm felmarginal. Det som mättes i den studie Kim, et al. (2016) 

utförde var ytan av det färdiga elementet, lasern tog inte hänsyn till elementets tjocklek, men 

bredd och längd samt håltagningar kontrollerades framgångsrikt. 

Lindström & Josephsson (2011) argumenterar att det finns flertalet fall där det går att bevisa att 

företag får konkurrensfördelar förutsatt att kontinuerligt arbete med att följa upp avvikelser 

sker. Lindström & Josephsson (2011) argumenterar även att det finns ett behov inom 

byggindustrin att skapa en kultur och medvetenhet för personalen att rapportera och 

dokumentera avvikelser. 

3.3. Sex sigma 

Sex sigma beskrivs av Sörqvist & Höglund (2007) som ”ett strukturerat faktabaserat 

förbättringskoncept”. Sörqvist & Höglund (2007) har tagit fram en tabell för den traditionella 

tillämpningen av sex sigma och visas i tabell 2. 
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Tabell 2-Traditionell tillämpning av sex sigma enligt (Sörqvist & Höglund, 2007) 

 Tillämpning av Sex Sigma 

Primära mål Mätbara resultat och ekonomiska besparingar. 

Fokus Felförekomst och variationer i processer. 

Styrning Stark styrning från ledning och chefer. 

Val av förbättringsområden Baseras på övergripande strategiarbete samt på fakta om 

kunderna och verksamheten. 

Förbättringsmodell Fem tydliga faser (DMAIC). 

Genomförande av 

förbättringar 

I tydligt avgränsade och planerade projekt. 

Roller i förbättringsarbete Tydliga roller med klar ansvarsfördelning och dedikerade 

resurser. 

Analysmetodik Enkla traditionella verktyg samt avancerade statistiska 

problemlösningsmodeller. 

 

Sex sigma växte fram och blev ett populärt förbättringskoncept under slutet på 1900-talet 

(Sörqvist & Höglund, 2007). Sörqvist & Höglund (2007) skriver att sex sigma kan brytas ner i 

olika fokusområden: fokus på variationer, fokus på kunder, fokus på processer, fokus på 

kroniska problem och fokus på resultat.  

3.4. Sex sigma inom betong och byggnation 

Siddiqui, Ullah, Thaheem, & Gabriel (2016) menar att eftersom olika aktörer idag använder sex 

sigma på både mjuka och hårda data så fungerar metodiken i alla branscher. Det är dock inte 

ett helt utforskat område inom byggindustrin menar Siddiqui, et al. (2016) som i sin studie 

undersökte framgångsfaktorer för sex sigma projekt inom byggindustrin. Framgångsfaktorerna 

från studien utförd av Siddiqui, et al. (2016) visas i tabell 3. 

Tabell 3-Kritiska framgångsfaktorer uppställda i ordning av hur viktiga de är för framgången översatt från Siddiqui, et al. 

(2016) 

Projektledares ledningsförmåga och delaktigheten från 

ledning 

Kvalitetsinformation 

Koppla sex sigma till företaget 

Projektuppföljning och utvärdering 

Kommunikation 

Projektval, prioritering och effekt 

Ständiga förbättringar 

Finansiellvinning  

Vision och planering 

Samarbete/Team work 

Kundnöjdhet 

IT och innovation 

Utbildning och träning 

Riskhantering 

Lednings engagemang 

Processtyrning 
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Kulturförändring 

Benchmarking 

Organisatorisk infrastruktur 

Resurshantering 

Anställdas delaktighet 

Koppla sex sigma till leverantörer 

 

van den Bos, Kemper, & de Waal (2014) undersökte användandet av sex sigma inom 

byggindustrin och konstaterade att själva utförandet, även om det följer den ursprungliga 

metodiken, ofta kräver att fokus läggs på sådant som i tillverkningsindustrin inte är lika 

avancerat. Med detta menar van den Bos, et al. (2014) att Define och Measure i DMAIC kan 

vara svårare att komma igång med, fallgropar för DMAIC-projekten bedöms vara ett bristande 

engagemang från de delaktiga i projekten. Det är även svårt att fastställa effektiviteten på 

projekten menar van den Bos, et al. (2014).  

Kulturskillnaden mellan tillverkningsindustrin och byggbranschen såg Meiling, Sandberg, & 

Johnsson (2013) som ett potentiellt hot vid utförande av två projekt med PDCA-metodik på en 

fabrik som tillverkade prefabricerade byggelement. Meiling, et al. (2013) belyser vikten av att 

definiera vad syftet med projektet är och vad det är studien skall undersöka. Av de två utförda 

projekten såg Meiling, et al. (2013) att det i ena projektet med fokus på att undersöka 

fönstermontering var enklare att finna grundorsaken till problemen, detta då det handlade om 

arbetsmoment ute i själva produktionen. Det andra projektet som utfördes av Meiling, et al. 

(2013) undersökte sammansättningen av byggelementen. Eftersom ingen standard var satt för 

utförandet av sammansättning ansåg författarna att det bör i första hand uppföras en standard 

för momentet och produkten. Meiling, et al. (2013) sammanfattar studien med att ju mer 

industrialiserade momenten eller processerna är desto lättare är det att se systematiska arbetets 

nytta. 

3.5. Statistisk processtyrning 

Montgomery (2013) menar att oavsett hur välutformad och underhållen en process i ett företag 

är så finns det alltid en viss mängd medfödd och naturlig variation. För att undersöka dessa 

variationer menar Montgomery (2013) att statistisk processtyrning är ett verktyg. Med statistisk 

processtyrning (SPS) bestäms först vad studien skall mäta och för vilken process sedan 

upprättas ett styrdiagram för att undersöka processen för variation (Montgomery, 2013). 

Montgomery (2013) skriver om fem anledningar till varför styrdiagram är ett populärt verktyg. 

Dessa är: styrdiagram har bevisats varar en teknik för att öka produktivitet, styrdiagram är 

effektiva för defektförebyggande åtgärder, styrdiagram hjälper att inte utföra onödiga 

processjusteringar, styrdiagram bidrar med diagnostisk information, styrdiagram ger 

information om processens duglighet (Montgomery, 2013). Figur 7 visar på en förklarande bild 

av hur styrgränser för styrdiagram är upprättade enligt Montgomery (2013). Styrgränserna sätts 

normalt upp tre standardavvikelser (σ, sigma) från processens väntevärde (Montgomery, 2013).   
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Figur 7 - Förklarande bild för styrdiagrams styrgränser anpassad från beskrivningen av Montgomery (2013) för styrdiagram 

och dess styrgränser 

Vid analys av styrdiagram undersökes variationer med hjälp av styrgränserna. Ett larm inträffar 

när mätvärden hamnar utanför styrgränserna. Ett larm behöver inte innebära att produkten är 

defekt eller att det är ett stort fel i processen. Vid larm ska den data som ger larmet utvärderas 

om det handlar om en bristande process, eller om det är ett extremfall som sällan inträffar. 

Styrdiagram som verktyg är till för att skapa en stabilare process med mindre spridning och 

förskjutning från målvärde. Styrgränserna har således inte med produktionstoleranserna att göra 

utan ställs upp utifrån standardavvikelsen för den mätdata som använts. (Montgomery, 2013) 

Montgomery (2013) skriver att vid duglighetsanalys är det viktigt att tänka på och undersöka 

normalfördelningen för mätningarna. Eftersom dugligheten beräknas för ett konfidensintervall 

skriver Montgomery (2013) att processen måste vara normalfördelad för att duglighetsanalysen 

skall vara pålitlig. För att undersöka normalfördelning föreslår Montgomery (2013) att utforma 

ett normalfördelningsdiagram för okulär undersökning, tillsammans med en undersökning av 

skevhet och kurtosis. Skevheten visar på om normalfördelningen drar åt något håll, alltså om 

fler värden ligger på en viss sida av väntevärdet (Montgomery, 2013). Kurtosis visar på hur 

extremvärdens sannolikhet ser ut, med andra ord hur svansarna för normalfördelningskurvan 

ser ut och förhåller sig till väntevärdet (Montgomery, 2013). Vid undersökning av skevhet och 

kurtosis skriver Montgomery (2013) att ett indexvärde för skevhet och kurtosis beräknas fram. 

Om värdet för skevhet och kurtosis ligger inom ±2 sägs datamängden vara normalfördelad. 

Figur 8 visar hur skevhet och kurtosis påverkar normalfördelningskurvan. 

 

Figur 8 – Förklarande bild för normalfördelning, skevhetsbilderna visar på hur kurvan förhåller sig om man har en ökad 

samling av värden på en sida av väntevärdet. Bilden längst åt höger visar på kurtosis vilket är ett mått för 

extremvärdesfördelning. Den röda kurvan visar på en vanlig normalfördelning medan den gröna och blå kurvan visar 

kurtosisvärde utanför normalfördelningens tolerans. Anpassad bild från Montgomery (2013) 

3.6. Ständiga förbättringar 

Enligt Bhuiyan & Baghel (2005) kan ständigförbättringsarbete implementeras om det finns en 

viss grad av standardisering i processen. Om det finns en viss grad av standardisering menar 

författarna att ständiga förbättringsmetodiker kan implementeras i olika typer av arbetsmiljöer. 

3σ 

3σ 

Övre styrgräns 

µ, Börvärde (Medelvärde) 

Nedre styrgräns 
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Bhuiyan & Baghel (2005) hänvisar till forskningen av Berger (1997) där de argumenterar att 

implementeringen av ständiga förbättringar kan implementeras med hänsyn till två 

dimensioner: grundläggande uppgiftsdesign som beror på hur pass standardiserade processerna 

är och förbättringsprojekt.  

Lindberg & Berger (1997) har i sin forskning studerat implementeringen av ständiga 

förbättringar i ett antal olika typer av organisationer. Författarna kunde visa på att ett antal 

organisationer med låg grad av standardisering kunde implementera ständigt förbättringsarbete. 

Skillnaden i Lindberg & Bergers (1997) studie jämfört med andra studier var dock att svenska 

organisationer hade lyckats implementera ständiga förbättringar genom att integrera ständig 

förbättringsrutinerna i det dagliga arbetet. Vilket är en kontrast i jämförelse med japansk 

industri där förbättringar (kaizen) vanligtvis implementeras parallellt till det dagliga arbetet 

(Lindberg & Berger, 1997). 

Bassant & Francis (1999) har i sin undersökning försökt identifiera viktiga faktorer i 

verksamheter för att utveckla arbete med ständiga förbättringar. De nyckelfaktorer som 

författarna fann var följande:  

• Att företag mäter och övervakar förbättringsarbetet för att identifiera förbättringar så att 

förbättringsarbete blir uppmärksammat och i sin tur en drivkraft för individen i 

verksamheten.  

• Skapa rutiner så att förbättringsarbete blir en del av den dagliga verksamheten men 

också skapar ett nytt beteendemönster för förbättring hos individen och att en 

verksamhet ska försöka bli en ”lärande organisation” genom att kontinuerligt mäta 

förbättringar, kommunicera vikten av förbättringar genom hela organisationen och 

strukturerade standardiserade rutiner för förbättringar.  

Sammanfattningsvis menar Bassant & Francis (1999) att den viktigaste faktorn för ständiga 

förbättringar ligger i att organisationen skapar en kultur för förändring i företaget. 

Sörqvist (2004) argumenterar i sin bok, ständiga förbättringar, ett antal viktiga faktorer för hur 

företag kan lyckas med implementering av ständiga förbättringar. Sörqvist (2004) menar att om 

ständiga förbättringar skall bli en naturlig del i det dagliga arbetet måste hela organisationen 

engageras i arbetet. Sörqvist (2004) trycker även på att det är viktigt att uppmuntra 

förbättringsarbete, exempelvis genom att uppmärksamma resultat, engagerat ledarskap, 

delegera personligt ansvar, utveckla kompetens och att införa någon form av belöningssystem. 

Schats & abdelshafi (2005) nämner en annan viktig förutsättning för att lyckas med att förbättra 

en process. Författarna menar att en positiv kultur med tydliga mål och villkor med en tydlig 

struktur i hur förändringsarbetet ska utföras är viktigt för att ständiga förbättringar ska lyckas. 

Detta styrks även av Savolainen & Haikonen (2007) som anser att sex sigmas analytiska och 

strukturerade implementeringsmetod stödjer ständiga förbättringar i en verksamhet. Författarna 

tydliggör sin ståndpunkt med att ständiga förbättringar uppnås genom strukturerad metodik 

vilket formar en struktur och kultur för kontinuerligt lärande. 

McLean, Antony & Dahlgaard (2017) har genom att utföra olika fallstudier försökt finna 

orsaker till varför ständiga förbättringar misslyckas att implementeras i verksamheter. 

Författarna valde att gruppera implementering av TQM, Lean och Sex Sigma som ständiga 

förbättringsförsök. En vanlig anledning till varför ständiga förbättringsförsök misslyckas är 
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enligt författarna att ramverken för implementation inte är fullt ut testade och på så sätt inte 

praktiskt användarvänliga. Verksamheter behöver därför bättre implementeringsriktlinjer som 

är testade i en praktisk miljö. Författarna kunde även i sin studie finna vissa faktorer som var 

mer kritiska än andra. Detta genom att studera fall där implementeringen av förbättringar 

misslyckades. Kritiska faktorer är enligt McLean, Antony & Dahlgaard (2017): 

• Motiv och förväntningar av förbättringsarbetet 

• Kultur och miljö i verksamheten 

• Ledningens engagemang 

• Implementeringsapproach 

• Bristande initiativ för utbildning 

• Hur förbättringsprojekten leds 

• Involvering av personal  

• Hur genomförda projekt tolkar och kommunicerar resultat. 

 

3.7. Visuell styrning 

Liker (2009) beskriver visuell styrning som ett medel för att göra saker och ting lätt att hitta 

och förstå. Vid en anblick skall den information som organisationen vill förmedla komma fram. 

Genom visuell styrning ska företaget kunna förmedla information enkelt och företaget ska 

kunna finna problem enklare. Liker (2009) anser även att företag ska visualisera mål och 

nuläget för personalen. Det kan handla om tavlor med tydlig och lättförstådd information. Liker 

(2009) beskriver det som att information skall göras tillgänglig för alla och det skall vara lätt 

att finna informationen. Exempelvis kan en rapport vara en sida istället för en hel bok. 

Wickes (2005) beskriver visuell kommunikation med hjälp av tavlor som en utmärkt 

internkommunikationsmetod. Styrkan i att ta fram en informationstavla som förmedlar 

väsentlig information på ett snabbt sätt menar Wickes (2005) är att alla får en delaktighet och 

förståelse om organisationens nuläge. Faktorer som är viktiga att tänka på vid formandet av en 

informationstavla är enligt Wickes (2005) att förstå syftet med kommunikationen, presentera 

informationen på en sida, hålla utformningen simpel och lätt att förstå samt att hålla en positiv 

anda i budskapen. Wickes (2005) visar i sitt rapportexempel hur projekt och dess status kan 

identifieras med färgkoder, nuvarande status redovisas och även status från en tid tillbaka. 

Wickes (2005) presenterar ett ramverk för den iterativa process som krävs för att implementera 

en väl utformad informationstavla. 

Ramverket beskriver Wickes (2005) som en sluten 12-stegs process med flera iterationer. Det 

är även viktigt att vara beredd på eventuella problem som kan uppstå vid implementeringar av 

nya system och idéer (Wickes, 2005). Det är viktigt att blanda kvalitativ och kvantitativ 

information menar Wickes (2005) som föreslår att på den kvalitativa delen ha ledningens 

kommentarer om delar av den kvantitativa informationen. Wickes (2005) beskriver det som att 

det måste finnas en balans i informationen, inte för hårt och inte för mjukt, inte för sent men 

inte för tidigt och lagom mängd operativt jämte strategiskt formulerad information. 

Parry, & Turner (2006) tar upp att det inte alltid fungerar att använda samma information till 

alla avdelningar eller grupper, varje avdelning bör medverka vid utformandet av informationen 

för sin avdelning. Detta menar Parry, & Turner (2006) beror på att olika avdelningar har olika 
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mål och behöver mätas på olika faktorer. Visuell styrning behöver ske på ett simpelt vis, det är 

ofta bättre att använda en fysisk yta istället för ett datorsystem vid utformandet menar Parry, & 

Turner (2006), då den fysiska ytan sätter begränsningar som inte finns i datorsystem.  

Jaca, Viles, Jurburg, & Tanco (2013) anser att den största bidragande faktorn till ständiga 

förbättringar och ökad effektivitet i processer är visuell styrning. Utifrån att studera företag som 

använt visuell styrning kunde Jaca, et al. (2013) konstatera att det finns ett samband mellan 

ständiga förbättringar och visuell styrning. Jaca, et al. (2013) fann att företag med visuell 

styrning har högre deltagande vid arbete med ständiga förbättringar. Lindlof, & Soderberg 

(2011) menar att visuell styrning ger organisationen möjlighet att reda ut problem snabbare än 

om organisationen inte arbetar med visuell styrning, vilket ses som en bidragande faktor till 

ständiga förbättringsarbetet.  

4. Fallstudie/ Empiri 
Detta kapitel redogör vad som utförts i de olika faserna i DMAIC-cykeln. Utöver utförande 

redogörs vad som togs fram i varje fas och hur förbättringsidéer tagits fram. 

4.1. Fallföretaget 

För att nå studiens syfte utfördes en fallstudie på ett företag inom industriellt byggande. På 

grund av att nybyggnationer är tids- och kostnadspressade projekt, läggs tyngd i att produkterna 

från Fallföretaget1 håller en god kvalitet. Fallföretaget har dock under den senaste tiden haft 

problem med stigande reklamationskostnader. Därför var det av intresse att få förslag på hur 

Fallföretaget kan minska de ökande reklamationskostnaderna.  

4.2. Define 
Inledande började projektet med att undersöka och finna orsaker till kvalitetsbristkostnader på 

Fallföretaget. Eftersom det inledningsvis fanns många spekulationer om var i kedjan det 

uppstod problem med kvaliteten krävdes en nulägesanalys. I nulägesanalysen ingick det 

processkartläggning och intervjuer av de olika processerna konstruktion, produktion och 

projektledning.  

Processkartläggning och intervjuer 

Huvudprocess 

Huvudprocessen gick från beställning till två delprocesser, den ena är projektledningen som går 

parallellt med konstruktion och produktion. Under hela projektet var projektledaren 

kommunikationspunkten mellan kund och Fallföretaget. Bilaga 1 visar huvudprocessen och 

projektledning.  

Konstruktionsprocessen 

Konstruktionsprocessen såg olika ut beroende på kund och beläggning. Det var inte alltid 

Fallföretagets konstruktörer som ritade konstruktionsunderlag till produktion. Beroende på 

mängden arbete för Fallföretagets egna konstruktörer anlitade Fallföretaget vid behov 

konstruktörskonsulter. Underlaget planerades sedan in i produktion så att de automatiserade 

robotarna fick maskinfilerna från konstruktion och att produktionsarbetarna fick 

                                                           
1 På grund av sekretessavtal skrivs inte Fallföretagets riktiga namn ut. 
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ritningsunderlaget tillhörande den planerade produkten. Bilaga 2 visar den kartlagda 

konstruktionsprocessen.  

Intervju konstruktion 

Genom de ostrukturerade intervjuerna med två av Fallföretagets fem konstruktörer 

konstaterades en tämligen ad hoc process där arbetet såg olika ut för varje projekt. Utifrån 

intervjuerna konstaterades det att konstruktionsprocessen inte hade ett standardiserat sätt att 

hantera konstruktionsproblem från kundens huvudkonstruktör samt el- och 

ventilationskonstruktörer. Kommunikationen mellan kundens konstruktör och Fallföretagets 

konstruktörer skedde på olika sätt. Ytterligare skillnader uppstod då externa 

konstruktörskonsulter användes. Därför var det svårt att avgöra hur väl den kartlagda processen 

stämmer överens med hur arbetet verkligen skedde. Konstruktörerna menade även att det inte 

fanns några speciella rutiner för kontinuerligt förbättringsarbete för konstruktion.  

Enligt Fallföretagets konstruktörer var en del av produktavvikelserna ritningsfel men de 

menade att vissa kvalitetsbrister orsakades av faktorer som Fallföretagets konstruktörer inte 

kunde påverka. En misstänkt faktor till produktavvikelser var enligt Fallföretagets 

konstruktörer tillvägagångssättet att hantera konstruktionsproblem från el- och 

ventilationskonstruktörer. El- och ventilationskonstruktörerna ritade enskilt och var oftast två 

separata bolag. Om det uppstod ett konstruktionsproblem var det svårt för Fallföretagets 

konstruktörer att samordna el- och ventilationskonstruktörerna för att lösa problemet. 

Konstruktörerna ansåg även att kundens bristande planering av byggprojektet var en orsak till 

produktavvikelser. Kunden var inte helt medvetna om hur de ville ha den slutliga produkten 

under projekteringen. Detta innebar att ändringar av produktionshandlingar kunde ske på kort 

varsel och resultera i produktionsavvikelser.  

Konstruktörerna berättade även att rutinen för att skicka ritningsunderlag till kunden för 

granskning och godkännande hos kundens huvudkonstruktör var en orsak till en del 

produktavvikelser. Fallföretagets konstruktörer förklarade dock att det inte alltid skedde ett 

godkännande från kundens huvudkonstruktör. Istället förmedlade Fallföretagets konstruktörer 

att om inga invändningar framfördes på ritningsunderlaget före ett bestämt datum lämnade 

Fallföretagets konstruktörer ut ritningsunderlaget till produktionen. Detta eftersom 

Fallföretaget hade under studien en hög beläggning i produktion och krävde därför handlingar 

för att kunna producera efter planering.  

Produktionsprocessen  

Produktionen hade två linor, en för Produkt P2 och en för Produkt S3. Processkartläggningen av 

dessa presenteras i Bilaga 3 respektive Bilaga 4. Det som skiljde de två linorna åt var att Produkt 

S hade en aktivitet ”vändning” där två element av Produkt S sattes samman för att få den slutliga 

produkten. Det andra som skiljde linorna åt var att Produkt S hade magnethållare för vissa 

ingjutningsgods medan Produkt P hade enbart fastlimmade ingjutningsgods.  

Förutom aktiviteten ”vändning” och metoden för placering av ingjutningsgods så följde 

produkterna likadana processer. En formrobot placerade ut formkanter mot fasta kanter på ett 

formbord. Efter att formroboten hade placerat ut formkanterna plottade en färgspruta ut 

                                                           
2 För att upprätthålla sekretess skrivs inte riktiga produktnamnet ut. 
3 För att upprätthålla sekretess skrivs inte riktiga produktnamnet ut. 
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placering av ingjutningsgods. Bordet fortsatte sedan till första komplettering där 

produktionspersonalen placerade ut detaljer för hål och ursparing och kompletterade formen 

om det behövdes. Det placerades ut distanser så att armeringsnätet inte kom till ytan av 

betongelementet. Det var vid första kompletteringen som Produkt S fick magnethållare för vissa 

ingjutningsgods utplacerat mot plottningen. Efter första kompletteringen gick formbordet till 

en armeringsrobot där armering och armeringsstegar placerades ut.  

Sedan fortsatte formbordet till andra kompletteringen där montörerna najade fast 

kompletterande armering mot armeringsnätet. På kompletteringen limmades resterande 

ingjutningsgods fast på markerad plats och för Produkt S placerades ingjutningsgods på 

magnethållare. När produkten blivit färdigkompletterad färdades formbordet vidare till 

gjutningen. Vid gjutningen lades betongen ut i formen och formbordet skickades sedan till 

härden. Efter härdning färdades formbordet till brytningen där produkten lyftes ur formen och 

kanterna slipades så att inga grader eller onödiga betongrester var kvar på produkten.  

Intervju produktion 

Enligt fabrikschefen på Fallföretaget fanns det ingen systematisk mätrutin på de olika 

arbetsstationerna. Det fanns inte heller någon systematisk dokumentation om en produkt under 

produktion fick några avvikelser. Fallföretaget använde istället en standardiserad 

avvikelsekontroll där personal godkände varje produkt för vidare produktion i 

produktionslinjen. Denna avvikelsekontroll utfördes systematiskt genom hela 

produktionsflödet och varierade efter vilka standarder som krävdes för varje arbetsstation. 

Arbetsledare eller kvalitetssamordnare tillkallades vid upptäckt av avvikelse för beslut. Detta 

skedde endast vid stora avvikelser. Mindre avvikelser åtgärdade produktionsoperatörer på plats 

och gjorde en anteckning i ritningsunderlaget på vad som utförts. Fabrikschefen nämnde även 

att det förbättringsarbete som skedde i produktion var att lösa de mest akuta problemen. 

Problemen kunde exempelvis vara maskinhaverier eller stora uppmärksammade 

produktavvikelser.  

Utifrån intervjuer med produktionspersonal framkom det att det inte var ovanligt att ritningarna 

i produktionen visade ventilationsrör och genomföringar som inte var av de 

standarddimensioner som fanns tillgängliga i produktionen. Produktionspersonalen 

uppmärksammade även att armeringen ibland låg i vägen för de ingjutningsgods ritningen 

visade skulle vara i elementet. Om armering var i vägen kunde ingjutningsgods eller 

ursparingen placeras fel.  

Produktionspersonalen och fabrikschefen lyfte även att produktion inte blev informerade 

angående de avvikelser som upptäcktes externt (reklamationer). Vidare menade 

produktionspersonalen att någon form av informationsmöte var av intresse för att förstå vad 

produktionspersonalen behövde fokusera på för att minska återkommande produktavvikelser.  

Projektledningsprocessen 

Projektledningsprocessen som visas i Bilaga 1 går från att kund skickat anbud fram tills 

projektet är avslutat. Det är projektledaren som är kommunikationspunkten för kunden under 

hela projekttiden. Det interna och externa uppstartsmötet skedde innan konstruktion påbörjades. 

På det externa uppstartsmötet medverkade kund och på det interna medverkade konstruktion 

och produktion. Mötena koordinerades av projektledaren och var till syftet att lyfta fram och 

lösa eventuella problem för kund, konstruktion och produktion. Det fanns en separat process 
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som skulle hantera kundklagomål, men denna blev inte alltid tillämpad. När kunden kontaktade 

projektledaren kunde denne behöva fatta beslut angående klagomål. Det var projektledarens 

ansvar att se till att reklamationer dokumenterades och att projektet fortlöpte enligt tidplanen.  

Den kartlagda processen för kundklagomål som visas i Bilaga 5 var en separat process som 

startades upp vid just kundklagomål. Det var dock en nyetablerad process med en ansvarig för 

processen. Vid tiden för fallstudien skedde mer rapporteringar från kund till projektledare än 

enligt den tänkta processen.  

Intervju projektledning 

Projektledningen ansåg att den kartlagda processen stämde överens med det generella 

arbetssättet. Projektledarna ansåg dock att processen inte var så statisk utan det skedde lite olika 

varianter av processen beroende på projektledare och kund. Projektledarna påpekade även att 

uppstartsmötena nästan aldrig skedde.  

Angående förbättringsarbete fanns det inget strukturerat tillvägagångssätt för förbättringar i 

projektledningsprocessen. Det påbörjades dock vissa förbättringsprojekt men dessa 

förbättringar blev sällan slutförda eller gav effekt. Anledningen var enligt projektledarna att det 

sällan fanns den tid som krävdes att genomföra förbättringarna eller att det saknades ägare för 

förbättringsprojektet.  

Projektledarna kommenterade att kundernas sätt att lämna klagomål och reklamationer 

varierade från kund till kund. Detta trots att det inför varje projekt gavs instruktioner till kunden 

från projektledarna om hur reklamationer skulle rapporteras. Denna varierande 

rapporteringsmetod från kunderna resulterade i vissa fall i att det blev svårt för projektledarna 

att ha full koll på sina olika projekt. Enligt projektledarna uppstod en varierande arbetsbörda på 

grund av kundernas olika arbetssätt. Vid intervjuer med samtliga projektledare på Fallföretaget 

kommenterade projektledarna att det vore bra om det fanns en fungerande process för att 

hanterade kundreklamationer. Detta eftersom hanteringen av reklamationer var tidskrävande 

aktivitet och att det fanns en risk för att fel beslut togs för en reklamation.  

Datainsamling  

Efter nulägesanalysen togs beslutet att undersöka Fallföretagets reklamationer. Beslutet togs 

för att få en korrekt bild över vad kunden upplevt som kvalitetsbrister samt hur mycket varje 

kvalitetsbrist kostat. Således utfördes en sammanställning av vad som har rapporterats som 

kvalitetsbrist till Fallföretaget. Det uppdagades att dessa rapporteringar inte sammanställts och 

redovisats på ett standardiserat sätt, vilket medförde ett omfattande intervjuarbete med varje 

projektledare inom företaget för att undersöka vilka kostnader som var kopplade till vilka 

kvalitetsbrister. Det fanns även en variation i hur samma projektledare sammanställt olika 

projekt. Enligt projektledarna berodde detta på vem kunden var och hur många projekt som 

varit igång under tidsperioden. 

Brainstorming 

Utifrån ihopsamlad data bestående av intervjuer och reklamationer utfördes en brainstorming 

session tillsammans med kvalitetsansvarig på Fallföretaget för att bestämma kategorier och 

orsaker till kvalitetsbristerna. Kategorierna togs fram för vilken grupp kvalitetsbristen tillhörde. 
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Därefter delades kategorierna upp i orsaker. Bilaga 6 visar en sammanställning av kategorier 

och tillhörande orsaker.  

Databas sammanställning 

En databas skapades utifrån kategorierna och orsakerna i bilaga 6. Databasen användes för att 

lättare kunna dela upp kategorier efter orsak, orsakers totala kostnad, 

kvalitetsbristkostnadsfördelning efter kund, kvalitetsbristkostnadsfördelning efter olika projekt 

och så vidare. Databasen skapades i excel och använde sig av filterfunktionen för att filtrera 

efter olika faktorer. För att kunna reda ut vissa kvalitetsbrister skulle även databasen i framtiden 

användas som mall och underlag för att reda ut en viss kategori och orsak. Databasens upplägg 

presenteras i tabell 4.  

Tabell 4 visar på databasens upplägg. Databasen skapades i excel. projekt, datum, byggbolag, kategori, orsak och produkt 

användes filterfunktionen i excel så att man lättare kunde analysera kvalitetsbristkostnaderna efter kategori, orsak och projekt 

Avgränsning 

Under analysen av databasen uppdagades problemet i att det är svårt att förstå från vilken av 

Fallföretagets avdelningar kvalitetsbrister kan bero på. Det framkom även att det är svårt att 

veta i vilken av Fallföretagets fabriker problemet uppstått. Av denna anledning togs beslutet att 

avgränsa studien till enbart kvalitetsbrister från ett av Fallföretagets fabriker. Då studiens 

Define-fas var så pass omfattande och på grund av den tidsbegränsning som fanns gjordes 

ytterligare en avgränsning i att inte inkludera implementering och uppföljning av 

förbättringsåtgärder. 

Paretodiagram 

Utifrån de olika kategorierna kunde ett antal olika paretodiagram tas fram för att analysera 

kvalitetsbristerna. Tanken var att få en överblick över hur kategorier och orsaker är fördelade 

på Fallföretagets olika produkter, kunder, tidsperioder och projekt. Figur 9 presenterar en 

sammanställning av de olika paretodiagrammen.  

Reklamationsbeskrivning Projekt Datum Byggbolag Kategori Orsak Produkt Bedömd 

kostnad 
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Figur 9. Fördelning kvalitetsbrister visar hur fördelningen av olika kategorier totalt är fördelade på Fallföretaget. Ur 

diagrammet kan man tyda att fel på hål och försenade leveranser står för 40% av kvalitetsbristkostnaderna  

Som figur 9 visar så står kategori fel på hål/ursparning och försenade leveranser för 40% av 

kvalitetsbristkostnaderna. Fel på hål/ursparning är de felaktigheter som går att koppla till hål i 

elementen och de berodde på olika orsaker, dessa orsaker går att tyda i figur 10. 

 

Figur 10. I diagrammet är dålig ursparning den största kostnaden av fel på hål och ursparningar och står för 40% av 

kostnaderna.  Felplacerad innebär att ett hål/ursparning eller ingjutningsgods är felplacerad i elementet och fattas innebär 

att hål/ursparning eller ingjutningsgods fattas. 

I figur 10 framkom det att dålig ursparing står för 40% av kostnaderna. Orsaken dåliga 

ursparingar är de kvalitetsbrister där reklamationsbeskrivningen var otydlig och därför fick den 

mer generella sammanställningen som dålig ursparning. Orsaken dålig ursparning var dock 

problematisk eftersom det var svårt att förstå vad som var grundorsaken till problemet när det 
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enbart stod dålig. Därför analyserades reklamationsbeskrivningarna för att bättre förstå 

anledningen till kvalitetsbristen. Analysen pekade till stor del på att kvalitetsbristen berodde på 

produktionsbrister men även konstruktionsbrister. Orsakerna felplacerade och fattas var att ett 

hål/ursparningar är felplacerad eller fattades på elementet. 

I figur 9 var försenade leveranser den näst största kostnaden. Denna kategori var det svårt att 

tilldela en specifik orsak, därför analyserades reklamationsbeskrivningarna ännu en gång. 

Analysen pekade på att försenade leveranser berodde till stor del av en extern part och därför 

var det svårt att gå vidare med djupare undersökning för denna kategori. Orsakerna för 

gjutningsfel, som var den tredje största kostnaden i figur 9, går att tyda i figur 11 

 

Figur 11. Ur diagrammet kan man tyda att dåliga faser och dåliga ytor står för 55% av kostnaderna. Fel formad beror främst 

på att formborden inte är rätt inställda  

55% av kvalitetsbristkostnaderna för gjutningsfel berodde på dåliga faser och dåliga ytor. Både 

dåliga faser och dåliga ytor kunde eventuellt berott på produktionsfel och inte konstruktionsfel.  
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Figur 12 visar hur kvalitetsbristerna är fördelade för Produkt P 

 

 

På grund av studiens omfattning beslöts det att studien enbart skulle omfatta en fabrik i 

Fallföretaget. Därför redovisas ovanstående diagram i figur 12 och 13 som visar 

kostnadsfördelning av de största kostnaderna för Produkt P och S som produceras i enbart en 

fabrik. Utifrån figur 12 och 13 skiljer sig de mest kostsamma kvalitetsbristerna åt för de olika 

produkterna. För Produkt S var fel på hål/ursparning störst och för Produkt P var gjutningsfel 

störst. För vidare analys ansåg studien att mer noggrannare orsakskategorisering behövdes. I 

nedanstående figur 14 redovisas en sammanställning av de mest kostsamma kvalitetsbrister för 

Produkt S och Produkt P. En sammanställning för samtliga kvalitetsbrister för Produkterna S 

och P presenteras i bilaga 24.  

Kvalitetsbrist Produkt P

Figur 13 visar hur kvalitetsbristerna var fördelade för Produkt S. 

 

Kvalitetsbrist Produkt S
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Figur 14. Paretodiagram visar orsakerna till kvalitetsbrist för Produkt S och P, som samtliga produceras i en fabrik. Utifrån 

diagrammet kan man tyda att dörrhål, dåliga faser och dåliga ytor står för ca 25% av kvalitetsbristkostnaderna för Produkt S 

och P. 

Utifrån figur 14 framgår att dörrhål, dåliga faser och dåliga ytor var orsaken till 25% av 

kvalitetsbristerkostnaderna för Produkt S och P. Dörrhål var egentligen ur en teknisk synvinkel 

stora ursparningar och kunde brista i kvalité av flera olika anledningar. Likaså kunde det finnas 

flera orsaker till dåliga faser eller ytor. Således togs det fram två ishikawadiagram, ett för dåliga 

dörrhål och ett för dåliga faser.  Ishikawadiagrammen togs bland annat fram för att få en bättre 

förståelse om det är produktion, projektledning eller konstruktion som var största orsaken till 

kvalitetsbristerna. 

Av båda ishikawadirammen, se bilaga 7 och 8, kunde studien utröna ett behov av att analysera 

produktion. Dels för att flera huvudorsaker pekade på produktion, men även för att det fanns 

ett behov att undersöka om det enskilt var produktion som till stor del stod för kvalitetsbristerna. 

Efter rådfrågning med handledare och platschef på företaget togs beslutet att undersöka 

produktion innan gjutning. 

Ett genomgående problem hos Fallföretaget var bristen av sekundärdata vilket gör det svårt att 

reda ut orsakerna till kvalitetsbristerna. Utan sekundärdata var det därför svårt att gå vidare och 

analysera huvudorsakerna i ishikawadiagrammen produktion. För att ha möjligheten att 

undersöka produktion huvudorsakerna i ishikawadiagrammen togs beslutet att kontrollera 

element innan gjutning.  För att ge möjligheten att undersöka fler kvalitetsbrister togs även 

beslutet att mäta samtliga ingjutningsgods och ursparningar på element efter monteringar. 

Följaktligen genomfördes mätningar för kvalitetsbristerna dörrhål, dålig ursparning, 

ursparning eller ingjutningsgods fattas, felformad och felplacerad.  
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4.3. Measure 

Detta avsnitt presenterar de mätningar och insamlingar av primära data som utfördes under fallstudien. 

Insamlingen skedde i form av mätningar i produktion samt intervjuer med anställda.  

4.3.1. Produktionsmätningar 

Från de diagram som togs fram ur databasen i Define-fasen fanns det kvalitetsbristkostnader 

som potentiellt hade sitt ursprung i produktionen. Utöver detta gav produktionsmätningarna en 

möjlighet att undersöka huruvida Lee & Su (2013) var korrekta i sin slutsats om att statistiska 

verktygen kopplade till kvalitetsutveckling var dåligt lämpade för industriellt byggande.  

Produkterna som beslutades att mätas var de produkter som volymmässigt stod för störst del av 

Fallföretagets försäljning. Produkterna var inte en standardiserad produkt i den mening att 

dimensioner, ingjutningsgods och ursparningar varierade för varje produkt, allt utifrån kundens 

önskemål. Gemensamt för ingjutningsgods och ursparningar var deras produktionstoleranser på 

±15 mm från det utsatta måttet på ritningen (målvärdet). På grund av detta blev enda 

möjligheten att utföra en duglighetsanalys styrdiagram av DNOM-typ (deveation from 

nominal).  

Mätningarna utfördes manuellt med måttband och de mätte hur långt från målvärdet 

ingjutningsgods och ursparingar var placerade utifrån ritning. Det utfördes med andra ord en 

kryssmätning för samtliga ingjutningsgods och ursparningar i varje enskilt element. Genom att 

kontrollmäta samtliga ingjutningsgods och ursparingar kontrollerades det även att alla 

ingjutningsgods och ursparingar fanns med på det undersökta elementet. Insamlade mätdata 

från produktion presenteras i bilaga 9, bilaga 10, bilaga 11 och bilaga 12. Mätningarna utfördes 

under 3 veckors tid på tre olika skift. Anledningen till den långa mätperioden var att normalisera 

eventuella mätfel som kunnat uppstå vid mätningar med måttband samt att kunna undersöka 

om det var stor variation mellan de olika skiftlagen. 

Normalfördelning 

Inledande undersöktes hur pass normalfördelad den data som samlades in från produktionen 

var. Undersökningen utfördes för att ge en första bild av huruvida statistisk jämvikt rådde för 

produktionen. Undersökning av normalfördelning visar också på om den duglighetsanalys som 

utfördes var tillförlitlig. Inledningsvis kontrollerades det hur data förhöll sig inom ett 

konfidensintervall på 95%. Sedan analyserades skevheten (skewness) som visar om värden 

tenderar att ligga skevt mot normalfördelningskurvan, samt kurtosis som visar på 

extremvärdesfördelning. Ligger dessa mått inom ±2 kan den data som undersöks antas vara 

normalfördelad (Montgomery, 2013).  

Nedan i figur 15 och 16 visas två av de fyra normalfördelningsundersökningarna som utfördes. 

Den första var en av de set data som förhöll sig inom normalfördelning som tillhör 

medelvärdesanalysen för Produkt P. Efter medelvärdesanalysen för Produkt P visas 

normalfördelningen för analysen av individuella mätvärden i Produkt S där den data som 

analyserades inte förhåller sig till normalfördelning. Bilaga 17 och bilaga 18 visar 

normalfördelningsanalyserna för individuella värden i Produkt P och medelvärdesdata till 

Produkt S.  
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Produkt P  

Normalfördelningsplot för 

medelavstånd för ingjutningsgods i 

breddled 

Normalfördelningsplot för 

medelavstånd för ingjutningsgods i 

längdled 

  
Count 35 
Average 0,98 
Median 1,0 
Standard deviation 3,59418 
Coeff. of variation 366,753% 
Minimum -8,0 
Maximum 8,33333 
Range 16,3333 
Stnd. skewness -0,80334 
Stnd. kurtosis 0,29664 

 

Count 35 
Average 2,90167 
Median 3,0 
Standard deviation 3,03119 
Coeff. of variation 104,464% 
Minimum -3,8 
Maximum 8,5 
Range 12,3 
Stnd. skewness -0,450678 
Stnd. kurtosis -0,934424 

 

Figur 15 - Normalfördelningsdiagram för Produkt P i breddled och längdled 

Båda mätningarna för Produkt Ps medelvärdesanalys som undersökts för normalfördelning i 

figur 15 konstaterades i normalplottarna vara normalfördelade inom konfidensintervallet. 

Vidare undersökte studien skevhet och kurtosis som för både breddled och längdled höll sig 

inom toleransen ±2. Således bedömdes det att duglighetsanalysen för Produkt P visar en sann 

bild av hur produktion presterar. 

Individuella ingjutningsgods i Produkt S 

Bilaga 22 och bilaga 23 visar värdena för individuella ingjutningsgods i höjdled och breddled 

som kontrollerades för normalfördelning. Figur 16 visar diagram över normalfördelningen med 

95% konfidensintervall, från grafen syntes att många ingjutningsgods klumpas samman på 

samma avstånd från målvärdet, vilket innebar att ingjutningsgodsen placerades väldigt 

konsekvent inom varje produkt. Om ett ingjutningsgods låg en viss distans från målvärdet var 

oftast samtliga ingjutningsgods på samma avstånd från målvärdet i den undersökta produkten. 
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Produkt S 

Normalfördelningsplot för individuella 

ingjutningsgods i höjdled 

Normalfördelningsplot för individuella 

ingjutningsgods i breddled 

  
Count 207 
Average 1,45411 
Median 1,0 
Standard deviation 4,60019 
Coeff. of variation 316,358% 
Minimum -15,0 
Maximum 11,0 
Range 26,0 
Stnd. skewness -1,12747 
Stnd. kurtosis 1,14735 

 

Count 207 
Average -2,29469 
Median -2,0 
Standard deviation 4,91433 
Coeff. of variation -214,161% 
Minimum -15,0 
Maximum 15,0 
Range 30,0 
Stnd. skewness 3,03876 
Stnd. kurtosis 2,11314 

 

Figur 16 - Normalfördelning på individuella ingjutningsgods i Produkt S både höjdled och breddled 

För höjdled höll sig den data som samlades inom toleranser för normalfördelning, vilket 

illustreras i figur 16. Normalfördelningen i breddled var över toleranserna för både skevhet och 

kurtosis. Därför fördes det en diskussion om en logaritmisk transformation skulle passa för 

datamängden i breddled för Produkt S. Det beslutades att en transformation ej var möjlig 

eftersom datamängden hade stor del negativa tal och nollor vilket ej kan transformeras med 

logaritmisk transformation. Hänsyn togs vid analys av data och vid slutsatserna utfördes inga 

extrapoleringar utifrån datamängden i breddled. Den bristande normalfördelningen innebar att 

duglighetsanalysen av Produkt S i breddled på individuella ingjutningsgods var minst pålitlig. 

För att få en trovärdig duglighetsanalys borde förbättringar genomförts för att minska den 

analyserade spridningen i figur 16. 

4.4. Analyze 

Detta kapitel presenterar fallstudiens analyser för förbättringsidéer. Kapitlet presenterar de 

styrdiagram och duglighetsanalyser som upprättades utifrån produktionsmätningarna. De 

styrdiagram och duglighetsanalyser som presenteras i rapporten är de styrdiagrammen som är 

kopplade till normalfördelningsanalysen i Measure-fasen. Resterande diagram och 

duglighetsstudier presenteras i bilaga 18 och bilaga 22.  

4.4.1. Produktionsmätningarna 

Studiens Measure-fas hade för avsikt att grundligt undersöka produktionens prestation. Detta 

ledde till att studien använde både medelvärdesdiagram och diagram för de individuella 

ingjutningsgodsen. Under insamlingen av mätdata konstaterades det att avvikelsen från 

ritningens angivna mått (målvärdet) för ingjutningsgods och ursparningar var förhållandevis 

konsekvent inom varje enskilt element. Vid jämförelse mellan olika element var variationen 
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dock större. Eftersom det var stor variation i mängden ingjutningsgods togs beslut om att 

använda variabla styrgränser. 

Rapporten fokuserar på de diagram som var kopplade till de mätningar som enligt 

normalfördelningsanalysen förhöll sig mest respektive minst normalfördelade. Genom att 

analysera data från mätningarna kunde studien utröna brister och styrkor för både individuella 

styrdiagram och medelvärdesdiagram. Undersökningen gav även underlag för diskussion kring 

de brister i metoden och utförandet av produktionsmätningarna.   

Under mätningarna upptäcktes två ingjutningsgods som i breddled för Produkt P låg utanför 

toleranserna för produktion. Dessa två ingjutningsgods valdes att tas bort från inputen till 

styrdiagram och duglighetsanalys eftersom armeringsjärn var i vägen för att kunna placera 

ingjutningsgodsen på målvärdet i breddled. Dessa ingjutningsgods dokumenterades istället som 

ett fel med ursprung i konstruktionsprocessen.   

Den teoretiskt tillåtna variationsbredden för produktion var 30 mm, 15 mm-(-15 mm) = 30 mm. 

Eftersom data och diagram utformades för DNOM var målvärdet för processen 0 mm. Värden 

fick ligga ±15 mm från nollpunkten och produkten betraktades då fortfarande vara godkänd. 

Diagram för medelvärdesanalys utformades genom att för varje produkt som kontrollmättes 

beräkna vad medelavståndet för samtliga ingjutningsgods och ursparningar var från ritningens 

angivna mått (målvärde). Centrallinjen har tagits fram genom att ta medelvärdet på 

medelavstånden. 

Produkt P 

Den första produkten som analyserades från produktionsmätningarna var Produkt P. Produkt P 

hade generellt ett högre antal ingjutningsgods och ursparningar jämfört med Produkt S. Nedan 

följer styrdiagram för medelavstånd inom varje element av Produkt P och variationsbredden 

inom varje element av Produkt P. Antalet ingjutningsgods och ursparningar varierade mellan 

två och tio inom elementen.  

 Medelavstånd och variationsbredd för breddled i Produkt P 

Styrdiagrammen för medelavstånd och variationsbredd inom varje element av Produkt P i 

breddled presenteras i figur 17. Förutom två ingjutningsgods som togs bort från datamängden 

efter bedömningen att det berodde på konstruktionsfel var inga ingjutningsgods utanför 

produktionstoleranserna.  Bilaga 13 och 14 visar den data som var input till styrdiagrammen 

för medelavstånd och variationsbredd per Produkt P. 
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Figur 17- Styrdiagram på medelavvikelsen från målvärde för Produkt P i breddled samt variationsbredd i breddled 

Genom att analysera styrdiagrammen i figur 17 konstaterades först den variation som fanns 

mellan de olika elementen som mätningarna utfördes på. Förskjutningarna som punkterna 

markerade var som beskrivet medelavvikelsen från målvärdet inom varje element av Produkt 

P. Centerlinjen på 1,21 mm indikerade att processens medelvärde hade en förskjutning på 1,21 

mm från målvärdet. Tre punkter visades utanför styrgränserna i diagrammet för medelavstånd 

vilket indikerade att processen inte var helt under kontroll eller i statistisk jämvikt. För att 

djupare undersöka de punkterna som hamnade utanför styrgränserna i diagrammet för 

medelavstånd från målvärdet kontrollerades motsvarande punkter i diagrammet för 

variationsbredd.  

Punkterna som hamnade utanför styrgränserna i diagrammet för medelavstånd bedömdes i 

diagrammet för variationsbredd att ha en förhållandevis liten spridning inom det element som 

kontrollmätningarna utfördes på. Diagrammet för variationsbredden inom varje element av 

Produkt P i figur 17 visade också att processen inte var helt under kontroll med varierande 

spridning mellan elementen av Produkt P. Detta då spridningen inom vissa enskilda element 

kunde variera stort, medan vissa element knappt hade någon spridning. 

Bedömningen från styrdiagrammet för medelavvikelsen ledde till beslutet att rekommendera 

Fallföretaget att jobba med att minska variationen i produktionen. Rekommendationerna som 

presenteras i Improve-avsnittet togs fram utifrån analys av styrdiagrammen tillsammans med 

observationer och intervjuer av produktionsoperatörerna. 

Medelavstånd och variationsbredd för längdled i Produkt P 

Ritningarna för produktion var tvådimensionella vilket var anledningen till att 

produktionsmätningarna krävde kryssmätningar och att det krävdes styrdiagram för två ledder. 

Efter analysen av breddledsdiagrammen undersöktes styrdiagrammen för medelavstånd och 

variationsbredd i längdled inom varje element av Produkt P, som presenteras i figur 18. 

  
Figur 18 - Styrdiagram för medelavvikelsen från målvärde för Produkt P i längdled och variationsbredd för Produkt P 

Vid analys av diagrammet för medelavstånd i figur 18 konstaterades tre saker. Det första som 

konstaterades var att processen var förskjuten mot toleransgränserna. Detta eftersom 

centerlinjen som är medelvärdet för processen hamnade på 2,9 mm från målvärdet noll. Andra 

konstaterandet var att det såg ut som att ett skifte hände efter element nr 20. Elementen före nr 

20 hade medelavstånd som generellt låg över centerlinjen. Efter element nr 20 hamnade flera 
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elements medelvärde under centerlinjen vilket tydde på ett trendskifte. Detta skifte bedömdes 

efter vidare undersökning bero på att någon form av förändring hos formroboten eller 

plottermarkören, vilket ledde till förslaget att Fallföretaget borde jobba med kalibrering och 

kontroll av de automatiserade aktiviteterna i produktionsprocessen. Det tredje konstaterandet 

var att två punkter hamnade utanför styrgränserna. Den första punken som representerar 

element nr fyra hade tio ingjutningsgods vilket stramar åt styrgränsen för den punkten, eftersom 

styrgränserna beräknas med ett tabellvärde som är olika beroende på antalet ingjutningsgods. 

Inget av ingjutningsgodsen var nära produktionstoleransen. Den andra punkten som hamnade 

utanför styrgränserna var den för element nr 26 som ansågs hamna utanför styrgränserna för att 

processen var förskjuten mot den övre produktionstoleransen. Sammanfattningsvis kunde det 

tredje konstaterandet sägas vara att processen inte var helt under kontroll. 

Från diagrammet för variationsbredd i figur 17 och figur 18 konstareades det att mätningarna 

för längdled var mer varierande än mätningarna i breddled. Det konstaterades även att element 

nr 30 hamnade utanför styrgränsen. Vilket innebar att element nr 30 hade en större spridning 

av ingjutningsgodsen än vad de andra kontrollerade elementen hade. Generellt berodde de 

större spridningarna som uppstod i några element på armeringsjärn som inkräktade på den plats 

som ingjutningsgodset var avsett att sitta på, vilket gjorde det omöjligt att placera 

ingjutningsgodset på målvärdet. 

Sammantaget kunde studien konstatera att både breddled och längdled hade en förskjutning mot 

den övre produktionstoleransen och var ej helt i kontroll. Trots att processen ej var helt i kontroll 

och att det fanns en spridning i både breddled och längdled utfördes en duglighetsanalys. Detta 

för att få en indikation över hur processen presterar.  

Duglighetsanalys Produkt P 

Processerna kunde inte sägas vara helt i statistisk jämvikt, då värden utanför styrgränserna fanns 

i både breddled och längdled. Beslut togs ändå att ta fram en duglighetsstudie för Produkt P, 

för att vid framtida förbättringar kunna jämföra eventuella förbättringars prestation. Tabell 5 

visar duglighetsstudien för Produkt P i breddled och längdled. 

Tabell 5 - Duglighetsanalys för Produkt P i breddled och längdled 

Duglighetsanalys för Produkt P i 

breddled 

Duglighetsanalys för Produkt P i längdled 

Sigma 4,11035 Sigma 3,78687 

Cp/Pp 1,21644 Cp/Pp 1,32035 

Cpk/Ppk 1,11838 Cpk/Ppk 1,06537 

DPM 436,834 DPM 697,698 

 

Duglighetsanalys för Produkt P i breddled 
Tabell 5 visar på ett spridningsmått Cp som ligger på 1,22. Detta bedömdes vara ett bra resultat 

med tanke på mängden aktiviteter av både automatiserade och manuella moment. Värdet Cp är 

ett index för spridningen hos processen som undersöks. En process med Cp-värde på 1,33 

brukar bedömas som en väl presterande process, desto högre Cp-värde indikerar en bättre 

process (Montgomery, 2013). Cp-värde på 1,22 bedömdes vara över förväntan men ej riktigt 

framme vid det önskvärda 1,33. Nästa värde av intresse var det justerade duglighetsindexet 

Cpk, som mäter hur medelvärdet är förskjutet mot toleransgränserna (som i denna produktion 
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var ±15 mm från noll). Cpk för breddled på Produkt P hamnade på 1,12 i den duglighetsanalys 

som utfördes. Detta innebar att medelvärdet för processen inte låg på målvärdet utan hade en 

förskjutning mot toleransgränserna. 

Duglighetsanalys för Produkt P i längdled 

Tabell 5 visar även duglighetsstudien för längdled med ett spridningsvärde Cp som låg på 1,32 

vilket var ett bättre resultat. Det syns i medelvärdesdiagrammet att det fanns en förskjutning 

mot målvärdet då medel för processen hamnade på 2,9 mm. Detta syns även på det korrigerade 

duglighetsindexet Cpk som hamnade på 1,07. Ju närmare Cp värdet Cpk hamnar desto mindre 

förskjuten är processen mot målvärdet (Montgomery, 2013). För att nå Cp-värde på 1,33 hade 

processen behövt minska spridningen och minska förskjutningen mot toleransgränserna. 

Jämförelse av breddled mot längdled i duglighetsanalysen visade att produktionens prestation i 

breddled resulterar i färre defekter per miljon (DPM). 

Produkt S 

Den andra produkten som undersöktes var Produkt S. För att jämföra de minst och mest 

normalfördelade datamängderna undersöktes de individuella mätvärdena i Produkt S. 

Styrdiagram för Individuella ingjutningsgods i höjdled för Produkt S 

Bilaga 22 och bilaga 23 presenterar de individuella mätvärdena i höjdled för ingjutningsgods i 

Produkt S och de upprättade styrdiagrammen visas i figur 19 och figur 20. Dessa styrdiagram 

upprättades för att undersöka dugligheten i produktion om varje enskilt ingjutningsgods 

undersöktes. Medelvärdesdiagrammet bedömdes vara en undersökning för dugligheten på 

produkterna i sin helhet utifrån ingjutningsgodsens placering. Diagrammen för de individuella 

ingjutningsgodsen bedömdes ge en bild av produktionsmomentet utplacering av 

ingjutningsgods och ursparningar. 

 

Figur 19 - Styrdiagram för individuell ingjutningsgods och ursparningar i Produkt S höjdled 

Vid analys av styrdiagrammet i figur 19 konstaterades två saker. Det första konstaterandet var 

att den övre styrgränsen hamnade ovanför produktionstoleransen. Anledningen till att 

styrgränsen placerades utanför produktionstoleransen bedömdes vara att många 

ingjutningsgods var placerade på positiva värden från målvärdet. Styrdiagrammet i figur 19 
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visade också att många värden låg på målvärdet noll, men med ett medelvärde som var 

förskjutet 1,45 mm mot den övre produktionstoleransen. 

Den andra saken som konstaterades var att ett värde hamnade utanför den nedre styrgränsen. 

Värdet utanför styrgränsen konstaterades vara något av ett extremfall, men trotts detta förhöll 

sig inom den nedre produktionstoleransen. Det förskjutna medelvärdet ledde till att det värde 

som hamnade under nedre produktionstolerans konstaterades vara ett extremfall som berodde 

på att armeringsjärn låg i vägen för att kunna placera ingjutningsgodset på målvärdet. Detta 

bedömdes vara ett fel från konstruktör, eftersom markeringen för ingjutningsgods i ritningen 

endast var ett litet kryss medan det verkliga ingjutningsgodset kunde vara några decimeter i 

diameter.  

 

Figur 20 - Styrdiagram för rörlig variationsbredd i Produkt S höjdled 

De två punkterna som hamnade utanför styrgränserna i figur 20 vittnade om att det fanns en 

viss spridning mellan ingjutningsgodsen och ursparningarna. Figur 20 visar även på en 

medelspridning på 5,12 mm mellan de individuella ingjutningsgodsen och ursparningarna, 

vilket med en teoretiskt tillåten variationsbredd på 30 mm ansågs vara bättre än vad som först 

antagits under nulägesanalysen. 

Styrdiagram för individuella ingjutningsgods i breddled för Produkt S 

För breddled syntes två punkter utanför styrgränser i det individuella styrdiagrammet i figur 21. 

Variationsbredden i figur 22 visar på 5 värden utanför styrgränser. Likt diagrammet i figur 19 

för undersökning av mätningarna i höjdled så visar diagrammet i figur 21 en förskjutning hos 

medelvärdet mot produktionstoleransen. Men i figur 21 visades förskjutningen mot undre 

produktionsgränsen och den undre styrgränsen hamnade under produktionstolerans vilket inte 

är önskvärt. Det syntes även i undersökning om normalfördelning att både individuella och 

medelvärde för varje produkts ingjutningsgods inte var lika normalfördelade som Produkt P.  
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Figur 21 - Styrdiagram för individuella ingjutningsgods och ursparningar i Produkt S breddled. 

För breddled fanns det en nästan systematisk placering av ingjutningsgods som föll aningen 

kort mot målvärde. Med andra ord placerades ingjutningsgodsen i breddled generellt -5 mm 

från målvärdet. Orsaken bedömdes vara att formsidorna som placerades ut med robot generellt 

hade en förskjutning på 5 mm. Plottningen var också generellt lite förskjutet från målvärdet.  

Vidare visade figur 22 en relativt stor spridning mellan de individuella ingjutningsgodsen med 

fem punkter utanför styrgränserna. Denna spridning tillsammans med punkterna utanför 

styrgränser tyder på en process som inte är helt under kontroll. 

 

Figur 22-Styrdiagram för rörlig variationsbredd i Produkt S breddled. 

Studien kunde således konstatera att variationen i breddled var större än variationen i höjdled 

med hjälp av styrdiagrammen för individuella ingjutningsgods i Produkt S. För produkt S var 

medelvariationsbredden på 5,12 mm lika för breddled och höjdled.  

Duglighetsanalys Produkt S 

Beslutet om att undersöka dugligheten för processen tillsammans med den tid som fanns 

tillgänglig gjorde det inte möjligt att försöka förbättra processen innan duglighetsanalysen 

utfördes. Den utförda duglighetsanalysen bedömdes därför vara en mätning som skulle gå att 
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använda för jämförande om nya mätningar utfördes efter någon förbättringsåtgärd för att 

undersöka om förbättringarna ger resultat. 

Duglighetsanalys på individuella ingjutningsgods visas i tabell 6 för både höjdled och breddled. 

Duglighetsanalys utfördes på Produkt S individuella ingjutningsgods trots att normalfördelning 

och statistisk jämvikt ej rådde. Detta för att kunna jämföra samtliga mätningar av Produkt P och 

Produkt S. 

Tabell 6 - Duglighetsanalys på de individuella ingjutningsgodsen i Produkt S både höjdled och breddled 

Duglighetsanalys på individuella 

ingjutningsgods i höjdled 

Duglighetsanalys på individuella 

ingjutningsgods i breddled 

Sigma 4,53591 Sigma 4,53591 

Cp/Pp 1,10231 Cp/Pp 1,10231 

Cpk/Ppk 0,995456 Cpk/Ppk 0,933684 

DPM 1554,74 DPM 2615,59 

 

Duglighetsanalysen för individuella ingjutningsgods i Produkt S konstaterades endast kunna 

användas för att jämföra mot eventuella förbättringar som utförs. Resultatet som visas i tabell 

6 vittnar om en process som inte kan anses helt duglig utifrån toleranserna på ±15 mm. Det 

ansågs som tidigare beskrivet att den mest rättvisa bilden av hur bra produkternas process är 

uttrycks i duglighetsstudien för medelvärdesdiagrammen. Utifrån duglighetsanalysen i tabell 6 

konstaterades att det fanns en del aspekter Fallföretaget kan jobba med för att verkligen få 

processen under kontroll och nå sitt ideala läge. 

 

4.4.2. Intervju produktionsförbättringar 

Utifrån den spridning och de problem som upptäcktes i produktionsmätningarna utfördes en 

diskussion med Fallföretagets fabrikschef. Målet med diskussionen var att komma fram till 

åtgärder för problemet med ingjutningsgods och håltagningar som var förskjutna mot 

målvärdet. Diskussionen kan ses som en semi-strukturerad intervju och utgick från följande 

fråga: Hur kan produktion motverka den konsekventa förskjutningen mot målvärdet?  

Förslagen som utkristalliserades från diskussionen visas i Tabell 7. 

Tabell 7 - sammanfattar de förbättringar diskussionen med fabrikschefen resulterade i.  

Förslag för att åtgärda ingjutningsgods och håltagningars förskjutning mot 

målvärdet  

Referensmätning Innan placering av ingjutningsgods och 

håltagning skall en referensmätning utföras. 

Med referensmätning kan 

produktionspersonalen se hur 

plottningsmarkering förhåller sig mot 

målvärdet.  

Justering av formsidors placering För att minska förskjutning av målvärdet ska 

ny rutin för mätning av formsidor införas.   

Nya tillvägagångsätt för egenkontroll  Ny form av egenkontroll bör införas så att 

produktion enklare kan upptäcka att 

ingjutningsgods och ursparingar är 

förskjutna. Exempelvis genom laserkontroll.  
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4.5. Improve 

Detta avsnitt redogör de förbättringar och idéer som uppkommit under det utförda DMAIC-

projektet som haft kategorisering av kvalitetsbristkostnader som inledande steg. Genom 

kartläggningen av processer och genom mätningar utförda i produktion har observationer och 

analyser genomförts. DMAIC-projektet hade beskrivningen att finna förbättringsförslag för att 

få ned kvalitetsbristkostnaderna hos Fallföretaget. Förbättringarna som upptäcktes är inte 

avgränsade till en ensam process, utan organisationen i sin helhet har observerats och 

analyserats, vilket går in på beskrivningen av en fallstudie med holistiskt synsätt. DMAIC-

projektet har haft fokus på hela processen, från kundbeställning till färdig och levererad 

produkt. 

4.5.1. Produktionsförbättringar 

Från undersökningen av produktion med styrdiagram kunde studien inte påvisa att uppkomna 

kvalitetsbrister hade sitt ursprung i produktionen. Via duglighetsanalysen kunde studien även 

konstatera att produktionen presterar bättre än tidigare information antytt. Med grund i detta 

och stöd av intervjuer samt observationer togs det fram ett antal förbättringspunkter. För att få 

produktionen stabilare och helt i statistisk jämvikt rekommenderas vissa förbättringsåtgärder, 

dessa presenteras nedan.  

• Referensmätning 

Under mätningar i produktion kunde det konstateras att det fanns en konsekvent förskjutning 

mot målvärdet, alltså att utplacerade ingjutningsgods och ursparningar var förskjutna åt samma 

håll. För att motverka detta föreslogs att före placering av ingjutningsgods eller håltagning 

utföra en kryssmätning för ett ingjutningsgods eller en håltagning. Utifrån kryssmätningen 

sätter produktionspersonalen ut en markering precis på målvärdet utifrån x-led och y-led. 

produktionspersonalen skulle därmed se hur målvärdet förhåller sig mot plottningen som 

ritningsunderlaget ritat upp. Konstaterar produktionspersonalen att målvärdesmarkeringen är 

förskjuten mot plottermarkeringen bör samtliga ingjutningsgods placeras i relation mot 

målvärdesmarkeringen på samtliga plottermarkeringar. Detta bedömdes kunna bidra till att 

minska variationen samt bidra till att minska förskjutningen av medelvärdet som konstaterades 

i styrdiagrammen. Vid referensmätningar kan produktion också få en hint om när det finns 

behov av kalibreringar eller underhåll. 

• Justering av formsidors placering 

Formsidorna som placerades av den automatiserade roboten bedömdes ha en tendens att ligga 

något snett vilket resulterade i en förskjutning på generellt 5 mm. En förbättringsåtgärd föreslås 

vara att kontrollmäta hur förskjutna formsidorna är och därefter korrigera formsidorna innan 

gjutning. Alternativt utföra regelbunden kalibrering av formsättningsroboten för att försöka få 

ner förskjutningen. Variationen i produktion skulle därmed minska.  

• Laserkontroll 

Som beskrivet i avsnittet med teori så menar Kim, et al. (2016) att fabriker inom prefabricering 

kan använda laser för att kontrollera färdiga betongelement. Detta vore en god investering för 

att verkligen kunna kontrollera att de produkter som producerats är gjorda enligt ritning. Det 

finns även en variant av laserverktyg där produktion använder laser för att plotta ut 



ALEXANDER WINNINGE;JOHAN RÜLCKER 

      

   

 

44 

 

ritningsunderlaget på den yta som elementet ska produceras på, vilket kan ge en mer tydlig 

plottning. Vid investering i laserplottning samt laserkontroll skulle Fallföretaget ha goda 

förutsättningar att kunna fortsätta med styrdiagram för produktion. Produktionen skulle även få 

bättre förutsättningar för kontroll. Bättre förutsättningar att kunna utföra sina jobb var något 

som produktionsoperatörerna önskade i intervjuerna som utfördes. 

• Visuell styrning 

Vid intervjuer med operatörer på Fallföretaget framförde operatörerna att de önskade ha ett 

bättre informationsflöde. Operatörerna saknade sammanställd information kring de pågående 

projekten, om vad kunderna lämnade för åsikter rörande kvalitet och hur läget var med inkomna 

reklamationer. Projektledarna på Fallföretaget förklarade under sina intervjuer att det var svårt 

att sammanställa kundreklamationer på grund av kundernas olika sätt att rapportera 

reklamationer. Under datainsamlingen av kundreklamationer i Define-fasen konstaterades det 

att Fallföretaget behöver jobba med sina processer om Fallföretaget önskar skapa ett 

informationsflöde till operatörerna i produktionen.  

För att möta operatörernas önskan om ökat informationsflöde kan Fallföretaget applicera visuell 

planering och styrning. Detta kan göras genom lättförstådd information som förmedlar 

kvalitetsläget för företaget i form av grafer, bilder och rubriker på en tavla eller 

informationsskärm. Tydligare instruktioner i produktion som till exempel bilder av vad som 

ansetts vara kvalitetsbrister från kund kan bidra med förståelse för arbetarna om vad kunder 

menar är otillräcklig kvalitet. För att detta förslag skall vara genomförbart behöver processer 

för projektledning och framförallt reklamationshantering struktureras för att kunna bidra med 

den information som krävs för att skapa dessa visuella hjälpmedel. Förslagsvis kan Fallföretaget 

undersöka Wickes (2005) ramverk för visuell styrning. En god tanke skulle även vara att följa 

de råd Parry & Turner (2006) tar upp i sin studie. Parry & Turner (2006) menar att det är viktigt 

att utforma alla visuella hjälpmedel specifikt till den avdelning informationen är ämnad till.  

4.5.2. Processförbättringar 

För att vidare utveckla organisationen bör Fallföretaget arbeta med förbättringsarbete på andra 

avdelningar än produktion. Nedan följer de förbättringar som upptäcktes under fallstudiens 

gång för de processer som kartlades i nulägesanalysen, samt förslag på hur organisationen kan 

komma igång med ett systematiskt arbete för ständiga förbättringar. 

• Förutsättningar för ständiga förbättringar 

För att se till så produktionen fortsätter att utvecklas ansågs att någon form av arbete med 

ständiga förbättringar behövs. Det är just ständiga förbättringar som denna rapport sett som 

systematiskt förbättringsarbete. Som skrivet i teorikapitlet så menar Bhuiyan & Baghel (2005) 

att ständiga förbättringar måste fungera som en standardiserad process, eller att det är en del i 

en redan etablerad process. Enskilda eller gruppers framsteg i förbättringsarbete behöver även 

uppmärksammas så att det blir till en drivkraft för individerna i verksamheten (Bassant & 

Francis, 1999; Sörqvist, 2004). McLean, Antony & Dahlgaard (2017), Meiling, Sandberg, & 

Johnsson (2013), Yong & Pheng (2008) tar alla upp vikten av kultur när det kommer till kvalitet. 

För att framgångsrikt implementera ständiga förbättringar hävdar författarna att en organisation 

antingen bör ändra kulturen eller anpassa verktyg och metoder för att ständiga förbättringar ska 

fungera i den avsedda organisationen. Författarna menar även att verktyg kan hjälpa att forma 

den nya företagskulturen. Ramverket som utformats av Pheng & Teo (2004) och presenteras i 

avsnittet för Teori (Figur 6) påvisar de områden som ansågs vara viktiga att tänka på vid 
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implementering av TQM inom byggbranschen. Ramverket visar också på hur de olika 

aktiviteterna påverkar och är beroende av varandra. 

Förslagsvis bör företaget se över en standardiserad modell för förbättringsarbete, så som PDCA 

eller DMAIC. Vidare bör system tas fram för att se till så arbetet med ständiga förbättringar 

sker. Förslagslåda i kombination med arbetslagsmöten kan ses som ett sätt att leta nya idéer 

från produktion och på samma gång kan det bidra till att öka den interna kundnöjdheten. 

Regelbundna möten med utveckling på agendan borde införas för samtliga processer alternativt 

ta upp utveckling av processerna i redan existerande mötesscheman. Genom att påbörja 

kontinuerligt förbättringsarbete krävs engagemang vilket i sin tur leder mot en förändring av 

företagskulturen (Bassant & Francis 1999; Savolainen & Haikonen 2007).  

5. Slutsatser och rekommendationer 
Kapitlet tar upp slutsatserna som studien dragit kring syftet och tillhörande frågeställningar 

samt de rekommendationer som ges till uppdragsgivaren. 

5.1. Slutsatser 
Syftet med studien var att undersöka möjligheten att använda kategorisering av 

kvalitetsbristkostnader som avstamp för systematiskt förbättringsarbete inom industriellt 

byggande. Genom kategorisering av de direkta kvalitetsbristkostnaderna kunde studien isolera 

de processer som kunnat ge upphov till kvalitetsbristerna. Arbetet gick sedan ut på att försöka 

utröna vilken av processerna som orsakade de kostsammaste kategoriserade kvalitetsbristerna. 

Genom analys av ishikawadiagram och intervjuer med Fallföretagets olika avdelningar togs 

beslutet att undersöka produktion. Utifrån produktionsmätningarna kunde studien inte bevisa 

att produktionen var orsaken till mest kostsamma kategoriserade kvalitetsbristerna. Däremot 

kunde studien presentera olika förslag på förbättringar inom produktion för att eventuellt få en 

stabilare produktionsprocess. Eftersom studien inte kunde bevisa att produktion var den 

bidragande orsaken till produktavvikelser bör Fallföretaget undersöka konstruktionsprocessen 

eller projektledningsprocessen för att minska kvalitetsbristkostnader. Förslagsvis genom att 

förbättra granskningen av ritningsunderlag för godkännande från samtliga konstruktörer, 

huvudkonstruktör, elkonstruktör och ventilationskonstruktör.  Slutsatsen från studien blev att 

kategorisering av kvalitetsbristkostnader ger ett bra avstamp för systematiskt förbättringsarbete 

inom industriellt byggande. Det systematiska förbättringsarbetet i denna studie följde DMAIC-

metoden. 

Från akademiska skrifter kunde studien dra slutsatsen att kvalitetsverktyg och systematiskt 

förbättringsarbete inte är applicerat i någon större utsträckning inom industriellt byggande. 

Slutsatsen drogs utifrån den insamling av sekundära data som visade att det inte fanns så många 

artiklar om ämnet och samtidigt fanns artiklar som påvisade att industriellt byggande har ett 

reaktivt kvalitetsarbete istället för systematiskt och förebyggande arbete.  

Det konstaterades även att Fallföretaget inte arbetade med förbättringsarbete på ett systematiskt 

vis, utan att Fallföretaget löste problem reaktivt. Detta visar på dåliga förutsättningar för 

ständiga förbättringar enligt de som menar att ständiga förbättringar uppnås med en strukturerad 

metodik (Sörqvist, 2004; Schats & Abdelshafi, 2005; Savolinen & Hayikonen, 2007). 

Intervjuerna bidrog till att dra slutsatsen om det bristande systematiska arbetet eftersom 

samtliga funktioner som intervjuades gav åsikter om att inte tillräckligt med förändringar 
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skedde. Vidare menade produktionspersonalen att information om återkommande problem inte 

kom tillbaka till produktionen vilket gjorde att de inte var medvetna om rapporterade 

kvalitetsbrister från kund. Detta tyder på att produktionen i Fallföretaget inte arbetade med 

ständiga förbättringar med externa kvalitetsbrister (reklamationer) som avstamp. 

Från studien drogs även slutsatsen att DMAIC-metoden och statistiska verktyg fungerar att 

använda inom industriellt byggande. Detta konstaterades genom att empiriskt applicera 

ishikawadiagram, paretodiagram, statistisk processtyrning och att empiriskt applicera DMAIC-

metoden på ett företag inom industriellt byggande. För produktionsstyrning konstaterades 

styrdiagram av DNOM-typ bidra till att finna trender som ledde till förslag för att skapa en 

stabilare process.   

5.2. Rekommendationer 
Till följd av tidsbrist implementerades inte förbättringsidéerna som presenterades i Improve-

fasen för fallstudien. Därför är första rekommendationen till Fallföretaget att prova 

implementera de förbättringsidéer som studien tog fram. För att enklare se förbättringarna och 

vad syftet med förbättringarna är skapades tabell 8 som presenteras nedan. 

Tabell 8 - Rekommendationer för produktionen på Fallföretaget 

Förbättringsförslag Syfte 

Referensmätning Kontrollera den automatiska plottningen för 

att i längden kunna minska spridningen som 

upptäcktes vid produktionsmätningarna. 

Justering av formsidor Kontrollera formroboten och även minska 

variationer i produktionen. 

Laserkontroll Förbättra möjligheten att kontrollera de egna 

produkterna före leverans till kund. Även 

möjlighet att få en säkrare plottning av 

ritningsunderlag på formborden. 

 

Tabell 8 visar de förbättringsförslag som fallstudien tog fram i Improve-fasen av DMAIC-

projektet. Syftet med implementering av förbättringsförslagen i tabell 8 skulle vara att komma 

till bukt med de förskjutningar mot produktionstoleranser som upptäcktes under 

produktionsmätningarna och visades i styrdiagrammen.  

Fallstudien resulterade även i rekommendationer som inte endast var kopplade till 

produktionen. Rekommendationerna som inte direkt rekommenderas att implementeras i 

produktionen visas tabell 9 nedan. 

Tabell 9 - Förbättringsförslag som inte var begränsade till produktionen 

Förbättringsförslag Syfte 

Visuell styrning                          Förbättra informationsflödet till produktionen 

om kvalitetsläget men även ge feedback till 

produktionen om företagets nuläge. 

Ständiga förbättringar Genom både mindre och större förbättringar få 

företaget att jobba effektivt. 
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Rekommendationerna i tabell 9 begränsas inte till en enskild process. De baseras på information 

från intervjuerna och tar stöd i teorierna från teoriavsnittet. Nedan följer mer ingående 

beskrivningar för hur rekommendationerna tagits fram och hur Fallföretaget bör arbeta för att 

implementera förbättringsförslagen. 

Visuell styrning 

Vid intervjutillfällen med produktionsoperatörerna förklarade operatörerna att de önskade ett 

bättre informationsflöde till produktionen. Produktionsoperatörerna upplevde att de inte fick 

tillfredställande med feedback om vad kunderna hade för åsikter om produkterna och önskade 

att de fick mer information om hur Fallföretaget låg till i pågående projekt. Sådana förändringar 

skulle kunna öka delaktigheten inom Fallföretaget enligt Wickes (2005) och Liker (2009).  

En idé för hur Fallföretaget skulle kunna möta produktionsoperatörernas önskan om bättre 

informationsflöde är att implementera visuell styrning. Teoriavsnittet tar upp Liker (2009) som 

beskriver att visuell styrning handlar om att förmedla information som kan förstås med bara en 

anblick. Att implementera visuell styrning skulle kunna hjälpa Fallföretaget att finna problem 

som behöver utredas (Liker, 2009; Lindof & Soderberg, 2011).  

Fallföretaget bör därav ta fram mål för organisationen i sin helhet och för projekten som sedan 

kan mätas och följas upp. En tavla eller skärm med grafer eller målsiffror kan sedan skapas där 

mätetal regelbundet uppdateras och via tavlan eller skärmen förmedlas på ett lättförståeligt sätt 

till produktionsoperatörerna. Enligt Parry & Turner (2006) måste informationen anpassas för 

varje avdelning som den visuella styrningen är tänkt att implementeras på. 

Ytterligare en idé till förbättring med hjälp av visuell styrning vore att använda bilder i 

produktionen som förmedlar vad kund har upplevt som god kvalitet respektive bristfällig 

kvalitet. Bilderna skulle därmed sättas upp vid den arbetsstation som den rapporterade 

kvalitetsaspekten berör. Produktionsoperatörerna får då feedback om kundernas åsikter på 

samma gång som de vid sin arbetsstation får påminnelser om kundernas behov. 

För att kunna implementera visuell styrning på ett bra och hållbart sätt skulle Fallföretaget 

behöva se över sin projektledningsprocess. Anledningen till att projektledningsprocessen 

behöver undersökas var de åsikter som projektledarna framförde under intervjuerna. 

Projektledarna berättade att de inte hade tid att sammanställa de reklamationer som kunderna 

rapporterade in då projektledarna förutom att hantera sina projekt fick ha en säljande roll i 

företaget. Skillnaden på att vara en säljare och att vara projektledare ansåg projektledarna vara 

för stor för att kunna driva sina projekt effektivt och ha tid att bemöta kundens reklamationer 

på ett professionellt sätt. Projektledarna uttryckte att det var väldigt olika sinnesinställningar 

och bemötanden som krävdes för en säljande roll jämfört med en projektledares roll. 

Bidragande till den upplevda arbetsbördan var enligt projektledarna också att kundernas sätt att 

rapportera reklamationer varierade stort och även mängden information kring reklamationerna 

varierade mellan kunderna. 

Fallföretaget rekommenderas därmed att börja arbeta med ständiga förbättringar för att kunna 

utveckla projektledningsprocessen i en mer hållbar riktning. Förslaget om att implementera 

ständiga förbättringar begränsar fallstudien inte till endast projektledningsprocessen utan också 

produktion samt konstruktionsprocessen. Jaca et al. (2013) menar att om visuell styrning 
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kombineras med ständiga förbättringar nås bättre resultat än om bara ständiga förbättringar 

implementeras. Nedan följer mer ingående förklaring av de observationer och intervjuer som 

ledde till rekommendationen att implementera ständiga förbättringar. 

Ständiga förbättringar 

Teoriavsnittet presenterar slutsatser som akademiska artiklar dragit om ständiga förbättringar 

samt de teorier som ansågs vara lämpade för Fallföretaget. Från teoriavsnittet kunde fallstudien 

konstatera att ständiga förbättringar är något som de flesta teorier kring kvalitet lyfter. 

Fallföretaget rekommenderas att tillämpa det ramverk som visas i figur 6 som lyfter 

implementering av TQM i byggsektorn för att komma igång med såväl ständiga förbättringar 

som ett mer övergripande kvalitetsarbete. Savolainen & Haikonen (2007) tar upp att det 

systematiska arbete som ofta ligger till grund för ständiga förbättringar formar en kultur för 

ständigt lärande. Bassant & Francis (1999) belyser detta genom deras upptäckt att 

uppmärksammande av förbättringar hjälper att forma en lärande organisation och samtidigt ger 

organisationen en kultur för förändring. 

Genom intervjuer med konstruktörer, projektledare och operatörer kunde fallstudien konstatera 

att Fallföretaget behöver ett starkare arbete med ständiga förbättringar. Konstruktörer, 

projektledare och produktionsoperatörer uttryckte att det inte fanns något arbete med ständiga 

förbättringar samt att de förändringar som önskade utföras tog lång tid och ibland skedde ingen 

förändring alls. Intervjuerna som utfördes under fallstudien bidrog till att finna områden till 

förbättring. Bassant & Francis (1999) talar om att uppmärksamma förbättringar för att skapa 

drivkraft och genom att mäta förbättringar försöka bli en lärande organisation. Sörqvist (2004) 

tar även upp att det är viktigt att uppmärksamma resultat, att ledare är engagerade samt att 

anställda ges eget ansvar och möjlighet att utveckla sin kompetens. Utifrån de bristande rutiner 

för förbättringsarbete rekommenderas Fallföretaget ta fram ett tydligt tillvägagångssätt för 

förbättringsarbete som fungerar som en rutin i företaget. Vikten av en strukturerad metodik för 

förbättringsarbete är något som författarna Schats & Abdelshafi (2005) och Savolainen & 

Haikonen (2007) lyfter som något mycket viktigt i sina studier.  

Genom att exempelvis sätta upp en förslagslåda i produktionen kan operatörerna framföra sina 

idéer och egna observationer som operatörerna tror kan hjälpa företaget framåt. Fokus för 

produktionsförbättringarna bör vara att skapa en stabilare produktionsprocess och öka den 

interna kundnöjdheten. Eftersom fallstudien inte kunde bevisa att de kategoriserade 

kvalitetsbristerna haft sitt ursprung i produktionen bör fokus inte ligga på att undersöka 

produktionen som anledning till kvalitetsbristerna. Fallföretaget bör istället undersöka de andra 

två processerna, konstruktion och projektledning. 

Ett förslag är att strukturera projektledningsprocessen så att projektledarna själva kan hantera 

kundreklamationer på ett enhetligt sätt eller att få den kundreklamationsprocess som nyligen 

skapats att kunna hantera reklamationerna. Kundreklamationsprocessen skulle då vara i behov 

av tillsyn för att säkerhetsställa att processen kan hantera reklamationerna effektivt. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras de uppsatta syftet och dess frågeställningar samt hur metodval hade 

kunnat göras annorlunda för att nå bättre resultat. Reliabilitet och validitet för studien 

diskuteras och slutligen ges förslag på fortsatta studier. 

6.1. Uppfyllande av syftet 

Syftet med studien var att undersöka möjligheten att använda kategorisering av 

kvalitetsbristkostnader som avstamp för systematiskt förbättringsarbete inom industriellt 

byggande. För att bättre bryta ned och undersöka behovet och nyttan av denna studie 

formulerades fyra frågor. 

1. Vad säger akademiska tidskrifter om systematiska förbättringsarbete inom 

industriellt byggande? 

För att besvara frågan utfördes en litteraturstudie om förbättringsarbete inom industriellt 

byggande. Antalet artiklar om förbättringsarbete inom industriellt byggande var dock begränsat 

vilket gör att slutsatserna i denna studie inte helt speglar verkligheten gällande 

förbättringsarbete inom industriellt byggande. Av de artiklar som hittades fanns ett större fokus 

på TQM och ISO än DMAIC, PDCA och LEAN. Artiklarna lyfte att byggindustrin generellt 

har dålig planering och höga kvalitetsbristkostnader vilket beror på att branschen har en 

fragmenterad struktur med olika entreprenörer och konstruktörer. Den fragmenterade 

strukturen resulterar i att gråzoner skapas mellan de olika fragmenten som gör det svårt att hålla 

ner kvalitetsbristkostnader. Det fanns även artiklar som visade på att problemen med höga 

kvalitetsbristkostnader var lika stora inom prefabricerade byggnader (industriellt byggnade) 

som platsbyggda byggnader. Artiklarna hävdade att detta var ett resultat av den fragmenterade 

strukturen. Vidare konstaterade artiklarna att det är svårt för industriellt byggande att arbeta 

standardiserat mot en bransch (byggindustrin) som är fragmenterad och utan standardiseringar. 

Det fanns även artiklar som presenteras i inledningen och problemdiskussionen som lyfter att 

det sker ad hoc lösningar och att kvalitetsbrister inte undersöks på djupet. Enligt akademiska 

artiklar beror detta på att byggindustrins tillvägagångsätt smittar av sig på industriellt byggande.  

2. Hur arbetar ett företag inom industriellt byggande med systematiskt 

förbättringsarbete? 

Utifrån processkartorna och intervjuer framgick det att Fallföretaget inte hade rutiner för 

systematiskt förbättringsarbete. Det förbättringsarbete som utfördes på Fallföretaget olika 

avdelningar var de problem som löstes reaktivt. Denna brandsläckningskultur speglar vad 

akademiska skrifter beskriver om byggindustrin och industriellt byggande. Enligt artiklarna så 

sker inget strukturerat förbättringsarbete inom byggindustrin och industriellt byggande. 

Problem blir istället lösta genom ad hoc lösningar utan en systematisk analysmetod för att förstå 

de bakomliggande orsakerna. I artiklarna lyftets det även fram att kvalitetsbrister på 

platsbyggda hus i princip är densamma som för fabriksbyggda enheter. Denna studie påvisar 

att de olika författarnas slutsatser i artiklarna stämmer. Fallstudien undersökte bara ett företag 

inom industriellt byggande. Därför är denna reflektion en spekulation och inte en direkt slutsats 

om att det finns ett samband mellan industriellt byggande och byggindustrin.  

3. Hur lämpar sig statistiska verktyg för användning inom industriellt byggande? 
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Frågan besvarades genom att applicera statistiska verktyg som bedömdes relevanta och 

nödvändiga för studien. Genom nyttjande av paretodiagram kunde studien visualisera de 

kategoriserade kvalitetsbristkostnadernas fördelning mellan de framtagna orsakskategorierna. 

Studien använde också statistisk processtyrning i form av DNOM för att kontrollera hur stabil 

produktionsprocessen var och undersöka om det fanns några trender vid utplacering av 

ingjutningsgods och ursparningar. Genom användandet av DNOM-diagram kunde studien 

analysera produktionen och även utföra en duglighetsanalys. Således bedöms studien ha kunnat 

påvisa att statistiska verktyg fungerar att använda inom industriellt byggande. 

4. Hur bidrar undersökning av kvalitetsbristkostnader till att finna områden för 

systematiskt förbättringsarbete inom industriellt byggande? 

Frågan besvarades genom att sammanställa och kategorisera Fallföretagets mest kostsamma 

reklamationer i Define-fasen. Därefter utvärderades vad som har orsakat de kategoriserade 

kvalitetsbristkostnaderna. Beslut togs att undersöka produktion vilket innebar att utföra 

styrdiagram och duglighetsanalys av produktionsprocessen. Utifrån resultatet av undersökning 

föreslogs ett antal förbättringsförslag till Fallföretaget för att minska variationen i produktion. 

Studien kunde dock inte påvisa att det var produktion som var orsaken till avvikelserna. Därmed 

gav studien Fallföretaget insikt i att konstruktionsprocessen och projektledningen bör 

undersökas för att komma till bukt med de undersökta kvalitetsbristkostnaderna.  

6.2. Implikationer av studien 

Studien sökte referenslitteratur för att undersöka huruvida systematiskt förbättringsarbete 

används inom industriellt byggande enligt akademiska tidskrifter. Från de akademiska 

artiklarna uppdagades en brist på systematiskt förbättringsarbete och kvalitetsarbete inom 

industriellt byggande. Antalet artiklar om kvalitetsarbete inom industriellt byggande var dock 

något begränsat och det var inte heller något större antal från de senaste tre åren. Något som 

ansågs gemensamt för flertalet artiklar var konstaterandet att proaktivt kvalitetsarbete och 

systematiskt förbättringsarbete nästan saknades inom industriellt byggande. Artiklarna lyfte 

även att förutsättningarna för industriellt byggande att leverera god kvalitet borde vara goda då 

industriellt byggande jobbar med standardiserade moment i större utsträckning än platsbyggda 

hus. Trots att industriellt byggande har fler standardiserade moment menar akademiska skrifter 

att industribyggda hus tampas med kvalitetsbrister i lika stor utsträckning som platsbyggda hus. 

Detta bedöms bero på att byggindustrins ad hoc-miljö smittar av sig på industriellt byggande. 

Under den utförda fallstudien upplevdes åsikterna från Fallföretaget och det självupplevda läget 

stämma in på akademins beskrivning av industriellt byggande: en fragmenterad struktur som 

gör att det skapas gråzoner mellan processers inblandade entiteter. 

Från studiens processkartläggning och intervjuer upplevs akademins tes om industriellt 

byggandes brist på förbättringsarbete stämma. Från studien kan dock inte en generalisering 

göras kring industriellt byggandes förbättringsarbete eftersom studien bara undersökte ett 

företag. Det undersökta Fallföretaget saknade systematiskt förbättringsarbete vilket akademiska 

artiklar menar är vanligt inom industriellt byggande och byggbranschen. 

Artiklar om statistisk processtyrning inom industriellt byggande var ytterst få, det var fler 

artiklar som lyfte att statistiska verktyg är svåranvända inom industriellt byggande än artiklar 

som faktisk försökte använda sig av statistiska verktyg. För att kunna använda statistisk 

processtyrning inom industriellt byggande är möjligheterna begränsade till attributdiagram och 



ALEXANDER WINNINGE;JOHAN RÜLCKER 

      

   

 

51 

 

DNOM, eftersom varje produkt har specifika mått att förhålla sig till. Eftersom produkterna 

inom industriellt byggande har olika specifikationer blir DNOM den enda metoden för att kunna 

utföra duglighetsanalys. DNOM-diagrammen bidrog väl till att finna förbättringsförslag och 

påvisar att statistisk processtyrning fungerar inom industriellt byggande.  

Studien nyttjade även paretodiagram för att visualisera fördelningen av kvalitetsbristkostnader 

mellan de framtagna kategorierna. Konstaterandet blev att paretodiagram är ett bra verktyg för 

just visualisering, trots att processen att kategorisera kvalitetsbristkostnader var långdragen. 

Hade dokumentering av kvalitetsbristkostnader sammanställts av Fallföretagets projektledare 

på ett standardiserat sätt hade tidsåtgången varit mindre. 

6.3. Värdering av valda metoder 

Metoden för denna studie har fungerat väl i att nå det uppsatta syftet. När det under studiens 

gång var specifika problem och frågeställningar som krävde svar var de ostrukturerade 

intervjuerna väl lämpade. Observationerna och de ostrukturerade intervjuerna har bidragit till 

att förstå Fallföretagets processer och bidragit för DMAIC-projektets fortskridande och beslut 

för förbättringsförslag. Utifrån det valda metodvalet finns en viss saknad av generaliserbarhet 

eftersom alla slutsatser gäller endast för det specifika fallet. Därför hade det gett en mer 

generaliserbar bild om studien hade undersökt fler företag inom industriellt byggande. Inom det 

specifika Fallföretaget hade det även varit av intresse att intervjua fler av Fallföretagets 

anställda. Ett annat alternativ hade varit att skicka ut en enkät till samtliga anställda för att få 

reda på vad de ansåg om det ständiga förbättringsarbetet i Fallföretaget. Således hade studien 

fått en mer rättfärdig bild om företagets processer, fler förbättringsidéer och förståelse om 

Fallföretagets ständiga förbättringsarbete.  

Det var inte en enkel uppgift att finna artiklar för området kvalitetsutveckling inom industriellt 

byggande och byggbranschen, eftersom det fanns en liten mängd vetenskapliga artiklar som 

berörde området. Därför var det svårt att utföra litteraturstudien på något annat 

tillvägagångssätt. Trots den bristande mängden artiklar gav ändå litteraturstudien en bra 

riktlinje för studiens frågeställning och förståelse för industriellt byggande och byggbranschen.   

Valet att använda DNOM för styrdiagram var ett bra val för undersökningen då metoden passar 

för att kontrollera toleranser inom prefabricerade betongelement. Dock hade det varit intressant 

att ha de ursprungliga värden från ritning för att kunna transformera mätdata. Detta eftersom 

normalfördelning ej rådde för samtliga dataset.  

Studien har varit av abduktiv sort, vilket innebär att studien har gått mellan empiri och teori för 

att nå syftet. Det abduktiva tillvägagångsättet bedöms har varit en viktig del för att handskas 

med problemformuleringen från Fallföretaget. Den valda metoden att kategorisera 

Fallföretagets reklamationer och intervjuerna med Fallföretagets projektledare för att förstå 

reklamationerna var en bra metod. Nackdelen var dock att intervjuerna och sökandet efter data 

var tidskrävande. I efterhand hade det varit bättre att kräva av företaget att ta fram data inför 

fallstudien. Utifrån de kategoriserade reklamationerna togs valet att enbart undersöka 

produktion. Hade studien sparat tid från den tidskrävande kategoriseringen av reklamationer 

hade förmodligen även konstruktion eller projektledning kunnat undersökas.  
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6.4. Reliabilitet & Validitet 

Reliabilitet handlar som beskrivet i metoden om konsekventa resultat. Denna studie kan vara 

svår att återskapa på grund av att mycket var beroende på omständigheterna under studiens 

gång. Att en studie utförd på ett annat företag inom industriellt byggande skulle finna samma 

rekommendationer eller förbättringsidéer är helt beroende på det undersökta företaget och dess 

nuläge vid studien. Om en studie hade utförts i syfte att undersöka om kategorisering av 

kvalitetsbristkostnader bidrar till att finna förbättringsområden, är möjligheterna större att finna 

linkande slutsatser som denna studie. Från metodkapitlet presenteras de valda metoderna för att 

ge liknande studier så goda förutsättningar som möjligt att förstå de metoder som denna studie 

använt. Fallstudien tar upp studiens olika beslut och motiverar varför dessa togs, detta för att 

ge läsare insikt i tankegången för studien. 

Validitet för studien har försökts stärkas under studiens gång genom konsensus mellan 

rapportens författare och handledarna på Fallföretaget och universitetet. De ostrukturerade 

intervjuernas validitet kan betraktas som bristande eftersom inga transkriberingar utfördes. 

Dock utfördes de ostrukturerade intervjuerna till största del för att säkerställa att 

kategoriseringen av kvalitetsbristkostnader skedde på rätt sätt och speglade verkligheten. För 

att kontrollera validiteten för de kategoriserade kvalitetsbristkostnaderna kontrollerades 

kategoriseringen tillsammans med Fallföretagets anställda som bekräftade att kategoriseringen 

speglade verkligheten. Tillsammans med kategoriseringen av kvalitetsbristerna och dess 

kostnader kunde de mest kostsamma områdena i företaget redovisas. Således kan validiteten 

för fråga nummer två rörande användandet av systematiskt förbättringsarbete inom industriellt 

byggande blivit lidande. Fråga nummer tre bedömdes besvaras genom att använda statistiska 

verktyg under fallstudien och validiteten stärktes genom professionell konsensus. Fråga 

nummer fyra besvarades genom att empiriskt använda kvalitetsbristkostnader som en del i ett 

systematiskt arbete med fokus att finna områden i behov av förbättringar. För att hantera 

validiteten för fråga nummer fyra användes professionell konsensus med hjälp av Fallföretagets 

projektledare, konstruktörer, produktionspersonal, platschef samt fallstudiens handledare. 

Produktionsmätningarna som utfördes gav vissa datamängder som konstaterat inte var helt 

normalfördelade. Med detta tillkommer att studien inte kunde extrapolera antaganden utifrån 

de mätningar som inte går in under normalfördelning. Resultatet av duglighetsanalysen för de 

icke helt normalfördelade datamängderna kan dock vara av nytta till jämförelse vid fortsatta 

mätningar och påvisa att statistiska verktyg ändå fungerade. När datamängderna innefattade 

nollor och negativa värden ansågs en önskad transformation vara omöjlig. Om mätdata inte 

dokumenterats i DNOM form, utan istället dokumenterats med sina individuella målvärden och 

aktuella värden kunde en transformation ha utförts på ursprungsdata för att kontrollera huruvida 

en logaritmisk transformation skulle ha påverkat resultatet.  

Validiteten för de framtagna förbättringsförslagen bör även diskuteras då en del av dem saknar 

akademiskt stöd. Utöver teorierna om ständiga förbättringar och TQM som förespråkar att alltid 

hitta förbättringar inom organisationen så finns inget som stödjer de praktiska förbättringarna. 

Detta påverkar dock inte studiens slutsatser utan är något som bör beaktas vid liknande studier.  

Generellt anses fallstudier ha svårt med externvaliditet, eftersom det som nämnt i stycket om 

reliabilitet handlar om en specifik situation eller ett specifikt fall vid en fallstudie. Som en 

analytisk grund för liknande projekt eller liknande situationer ses studien kunna bidra med input 
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till tillvägagångsätt och eventuella fallgropar som tidsåtgång i Define-fasen samt svårigheter 

för statistisk processtyrning.   

6.5. Fortsatta studier 

Fortsatta studier på kvalitetsområdet behövs för industriellt byggande. Inte endast att utföra 

enkätundersökningar eller litteraturstudier, utan faktiskt empiriska undersökningar där teorierna 

från tillverkningsindustrin appliceras i industriellt byggande. Således borde alla studier som 

strävar mot att utveckla kvalitetsutvecklingen inom industriellt byggande för att minska 

”brandsläcknings kultur” välkomnas av såväl akademin som industriellt byggande. Exempelvis 

skulle sådana studier vara att undersöka vilka faktorer och aktiviteter som behövs för att minska 

kvalitetsbrister från anbud till levererad stomlösning. Ett alternativ vore att undersöka vad som 

orsakar att konstruktionsprocessen resulterar i kvalitetsbristkostnader, exempelvis genom en 

enkätundersökning eller intervjua olika aktörer inom industriellt byggande. Verktyg, filosofier 

och metoder såsom Lean, Sex sigma, TQM, PDCA och DMAIC bör appliceras inom 

byggbranschen för att visa på dess nytta och föra kvalitetsutvecklingen framåt. Vidare hade det 

varit av intresse att undersöka vad det är som lett till att byggbranschen och industriellt 

byggande inte använder sig av sex sigma projekt eller Lean principer i så stor utsträckning. 

Detta kan undersökas genom intervjuer av företag inom branschen eller enkätundersökningar. 

Det skulle även vara intressant att söka efter vilka faktorer som försvårar applicering av 

kvalitetsbegrepp och verktyg inom industriellt byggande.  
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Klefsjö, B. (1999). De sju ledningsverktygen. Lund: Studentlitteratur. 

Klefsjö, B., Eliasson, H., Kennerfalk, L., Lundbäck, A., & Sandström, M. (1999). De sju 

ledningsverktygen - För effektivare planering av förbättringsarbetet. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

Ljungberg, A., & Larsson, E. (2001). Processbaserad verksamhetsutveckling. Lund: 

Studentlitteratur. 

Lee, K. and Su, Y. (2013). Applying Six Sigma to Quality Improvement in Construction. 

Journal of Management in Engineering, 29(4), 464-470. 

Liker, J. (2009). The Toyota way. Malmö: Liber. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

 

Huvudprocess 

 

Projektledningsprocess 
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Bilaga 2 

Konstruktionsprocessen 
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Bilaga 3 

Process för Produkt P 
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Bilaga 4 

Produkt S 
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Bilaga 5 

 Reklamationshantering 
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Bilaga 6 

Tabell för framtagna kategorier och orsaker hörande till dessa kategorier av kvalitetsbrister. 

Kategorier Orsaker 
Fel på fel Dålig elgenomföring  

Felplacerad 

Fattas 

Saknar elgenomföring 

Saknar dosa 

Stopp i rör  

Elgenomföring ur position 

Dosa har släppt 

Skadad slang 

Fel storlek på element För lång 

För kort 

Saknas underlag 

För stort 

För litet  

För bred 

För smal 

Hel platta 

Monteringsfel  

Ingjutningsgods Dåligt ingjutet armering 

Felplacerad 

Fattas 

Dåligt/saknar avstängare  

Monteringsfel 

Dåligt/saknar ingjutet sträckmetall 

Konstruktionsfel  

Gjutningsfel Dåliga faser 

Dåliga ytor 

Fel formad 

Fiberbetong skadad 

Hel platta 

Dåligt skrotat  

Under/övergjutna element 

Fel sort 

Fattas 

Skadade kanter 

Skadade hörn 

Fel på hål & ursparning 

 

 

 

 

 

Dålig ursparning 

Felplacerad 

Fattas 

Dörrhål 

För litet 

För stort  

Skalförskjutning Fönsterhål 

Dörrhål 

Hel platta 

För stort 
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Bilaga 7 

Ishikawadiagram för dåliga faser 

Dåliga faser

Bristande rutin för kontroll av faser

Dålig betongkvalité

Dålig betongblandning

Maskin ej kalibrerad

Fel på formsidor

Personal är ej medveten 
av kvalitetsbrist

Fel utförande vid fasning

Fel underlag till produktion

Bristande kommunikation 
med kund 
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Bilaga 8 

Ishikawadiagram för dåliga dörrhål 

 

Dåliga dörrhål

Dålig betongkvalité

Felaktig rutin för montering

Maskin utför procedur felaktigt
Montering sker inte efter instruktion

Felaktig kontroll av dörrhål

Personal mäter inte vid montering

Fel underlag till produktion

Bristande kommunikation 
med kund 
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Bilaga 9 

Insamlad mätdata för Produkt P längdled. 

element n=antal 

gods 

Gods

1 

Gods

2 

Gods

3 

Gods

4 

Gods

5 

Gods

6 

Gods

7 

Gods

8 

Gods

9 

Gods 

10 

1 10 5 5 5 8 0 2 5 -5 10 10 

2 5 10 10 0 2 2 
     

3 1 5 
         

4 10 8 8 7 5 -2 6 6 9 7 15 

5 2 7 6 
        

6 3 4 -1 -6 
       

7 10 3 9 3 6 5 -3 12 8 5 1 

8 6 1 3 9 5 5 2 
    

9 3 6 7 5 
       

10 3 2 3 5 
       

11 6 4 4 6 4 1 -1 
    

12 4 0 6 10 1 
      

13 3 7 1 7 
       

14 3 3 -5 10 
       

15 2 8 9 
        

16 3 1 1 5 
       

17 5 4 7 4 13 4 
     

18 4 5 7 5 6 
      

19 2 8 7 
        

20 3 5 4 9 
       

21 8 -7 5 
        

22 5 1 -1 4 -3 -3 
     

23 2 -2 3 
        

24 6 5 0 4 -2 0 4 
    

25 6 -3 4 -2 3 -2 2 
    

26 5 -1 -9 -5 -4 0 
     

27 5 2 1 6 -2 -3 
     

28 6 -3 4 0 0 -3 7 
    

29 3 0 -2 4 
       

30 4 14 -4 -5 -5 
      

31 5 3 0 1 3 
      

32 3 -2 -5 0 
       

33 8 2 -2 -4 0 -2 2 3 -2 
  

34 4 2 1 -4 6 
      

35 5 3 4 6 6 6 
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Bilaga 10 

Insamlade mätningar Produkt P breddled 

elem

ent 

n=an

tal 

gods 

God

s1 

God

s2 

God

s3 

God

s4 

God

s5 

God

s6 

God

s7 

God

s8 

God

s9 

Gods

10 

1 10 0 0 -1 1 1 7 0 10 10 0 

2 5 10 0 -7 -8 -10 
     

3 1 1 
         

4 10 8 1 0 5 12 -1 3 3 3 6 

5 2 -8 -16 
        

6 3 4 1 4 
       

7 10 7 0 10 1 -8 -19 5 1 1 -2 

8 6 2 4 2 0 -2 7 
    

9 3 10 6 5 
       

10 3 2 6 10 
       

11 6 8 8 -5 6 -1 2 
    

12 4 5 4 2 6 
      

13 3 -1 -6 -6 
       

14 3 -3 -9 -6 
       

15 2 1 6 
        

16 3 9 9 7 
       

17 5 4 5 -1 -4 -2 
     

18 4 9 2 3 2 
      

19 2 0 -1 
        

20 3 5 4 9 
       

21 3 -2 1 3 
       

22 5 1 0 -2 2 -3 
     

23 2 -2 5 
        

24 0 -2 4 9 1 2 
     

25 6 0 7 -5 -1 -4 -7 
    

26 5 -4 9 0 -2 -2 
     

27 5 1 3 -4 -9 -9 
     

28 6 4 7 -2 -3 7 5 
    

29 3 -4 0 1 
       

30 4 0 -2 1 -1 
      

31 5 2 1 1 -4 0 
     

32 3 -4 5 -5 
       

33 8 -1 -4 -1 -4 -3 -5 -8 -2 
  

34 4 -3 6 -1 -1 
      

35 5 4 -5 6 -3 11 
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Bilaga 11 

Insamlad data Produkt S breddled. 

eleme

nt 

n=ant

al 

gods 

God

s1 

God

s2 

God

s3 

God

s4 

God

s5 

God

s6 

God

s7 

God

s8 

God

s9 

Gods

10 

1 4 0 -4 -2 0 
      

2 2 -2 -2 
        

3 3 0 0 -5 
       

4 10 -2 3 -2 -5 -10 2 1 -3 2 -5 

5 1 -5 
         

6 4 -3 -3 -1 4 
      

7 3 -15 0 -2 
       

8 2 -5 -10 
        

9 2 2 -10 
        

10 4 -8 -6 -10 -7 
      

11 4 -8 -8 -7 -7 
      

12 2 -1 1 
        

13 3 -10 -10 0 
       

14 2 -4 -4 
        

15 4 -8 -8 -12 -5 
      

16 3 -5 2 -5 
       

17 3 -1 1 -5 
       

18 3 1 -8 -4 
       

19 6 -5 -8 -8 0 2 1 
    

20 2 -7 -8 
        

21 5 -8 -5 10 0 -10 
     

22 2 -10 -9 
        

23 4 -4 -2 -10 -2 
      

24 2 13 5 
        

25 3 2 0 -5 
       

26 3 3 6 15 
       

27 5 0 -1 0 -4 -5 
     

28 4 3 -1 -1 -1 0  
    

29 3 -10 -8 -9 
       

30 2 -11 -9 
        

31 2 1 -5 
        

32 3 -6 -10 -3 
       

33 2 -9 -1 
        

34 3 10 11 1 
       

35 2 -1 1 
        

36 3 -4 -3 10 
       

37 6 -4 -6 -4 -6 -4 -4 
    

38 3 0 -2 -2 
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39 2 2 -6 
        

40 3 -7 -8 -8 
       

41 3 -2 -4 -1 
       

42 4 3 -4 -6 -8 
      

43 2 -3 0 
        

44 2 -3 -6 
        

45 2 -1 -3 
        

46 2 -3 2 
        

47 5 -2 -4 -9 -5 2 
     

48 5 -8 -7 -1 2 5 
     

49 2 -6 -5 
        

50 3 -3 -2 -2 
       

51 2 -2 -3 
        

52 2 1 2 
        

53 7 5 -5 5 -5 -2 3 
    

54 2 4 4 
        

55 3 0 -2 -1 
       

56 2 9 1 
        

57 3 -1 -6 1 
       

58 3 -3 7 1 
       

59 3 -3 7 1 
       

60 2 3 -1 
        

61 3 7 1 0 
       

62 3 -1 -5 7 
       

63 3 -4 -5 2 
       

64 2 -5 -4 
        

65 5 -1 1 -2 1 0 
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Bilaga 12 

Insamlad data Produkt S höjdled 

eleme

nt 

n Gods

1 

Gods

2 

Gods

3 

Gods

4 

Gods

5 

god

s 6 

Gods

7 

Gods

8 

Gods

9 

Gods

10 

1 4 2 2 -1 -5 
      

2 2 5 10 
        

3 3 0 2 5 
       

4 10 2 0 -2 0 5 5 -1 6 -2 0 

5 1 3 
         

6 4 3 5 0 0 
      

7 3 0 -15 -10 
       

8 2 5 0 
        

9 2 10 0 
        

10 4 -1 -5 0 0 
      

11 4 -2 3 0 0 
      

12 2 6 -5 
        

13 3 10 10 0 
       

14 2 -1 5 
        

15 4 3 3 2 2 
      

16 3 0 5 5 
       

17 3 10 10 0 
       

18 3 0 10 10 
       

19 6 5 -5 -5 -5 5 -4 
    

20 3 9 10 10 
       

21 3 0 0 10   
     

22 2 7 7 
        

23 4 -2 0 -7 2 
      

24 2 10 0 
        

25 3 0 0 0 
       

26 3 -1 1 0 
       

27 5 0 2 3 -1 5 
     

28 5 6 2 3 0 10 
     

29 3 -2 0 5 
       

30 2 2 7 
        

31 2 0 -2 
        

32 3 6 6 5 
       

33 2 3 0 
        

34 3 -10 -8 -9 
       

35 2 1 0 
        

36 3 0 0 5 
       

37 6 4 11 1 9 -6 2 
    

38 3 -5 -5 10 
       

39 2 5 5 
        

40 3 6 5 10 
       

file:///C:/Users/alexa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/619EA7C1.xlsx%23Kommentarer!A2
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41 3 0 2 0 
       

42 4 0 10 5 7 
      

43 2 0 -4 
        

44 2 5 -5 
        

45 2 4 3 
        

46 2 -5 7 
        

47 5 5 4 -5 0 -5 
     

48 5 5 4 1 -5 5 
     

49 2 -4 -4 
        

50 3 0 1 2 
       

51 2 -1 3 
        

52 2 5 3 
        

53 7 6 -2 0 1 0 4 
    

54 2 -5 0 
        

55 3 0 4 2 
       

56 2 -6 -5 
        

57 3 0 -2 1 
       

58 3 0 -2 1 
       

59 3 3 8 -8 
       

60 2 -1 -2 
        

61 3 6 0 -5 
       

62 3 5 0 -1 
       

63 3 1 6 6 
       

64 2 1 0 
        

65 5 2 1 2 4 0 
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Bilaga 13 

Produkt P breddled medelvärde 

Subgroup Size X-bar Range 

1 10 2,8 11,0 

2 5 -3,0 20,0 

3 1 1,0  

4 10 4,0 13,0 

5 1 -8,0  

6 3 3,0 3,0 

7 9 1,66667 18,0 

8 6 2,16667 9,0 

9 3 7,0 5,0 

10 3 6,0 8,0 

11 6 3,0 13,0 

12 4 4,25 4,0 

13 3 -4,33333 5,0 

14 3 * -6,0 6,0 

15 2 3,5 5,0 

16 3 * 8,33333 2,0 

17 5 0,4 9,0 

18 4 4,0 7,0 

19 2 -0,5 1,0 

20 3 6,0 5,0 

21 3 0,666667 5,0 

22 5 -0,4 5,0 

23 2 1,5 7,0 

24 5 2,8 11,0 

25 6 -1,66667 14,0 

26 5 0,2 13,0 

27 5 -3,6 12,0 

28 6 3,0 10,0 

29 3 -1,0 5,0 

30 4 -0,5 3,0 

31 5 0,0 6,0 

32 3 -1,33333 10,0 

33 8 * -3,5 7,0 

34 4 0,25 9,0 

35 5 2,6 16,0 
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Bilaga 14 

Produkt p Längdled 

Subgroup Size X-bar Range 

1 10 4,5 15,0 

2 5 4,8 10,0 

3 1 5,0  

4 10 * 6,9 17,0 

5 2 6,5 1,0 

6 3 -1,0 10,0 

7 10 4,9 15,0 

8 6 4,16667 8,0 

9 3 6,0 2,0 

10 3 3,33333 3,0 

11 6 3,0 7,0 

12 4 4,25 10,0 

13 3 5,0 6,0 

14 3 2,66667 15,0 

15 2 8,5 1,0 

16 3 2,33333 4,0 

17 5 6,4 9,0 

18 4 5,75 2,0 

19 2 7,5 1,0 

20 3 6,0 5,0 

21 2 -1,0 12,0 

22 5 -0,4 7,0 

23 2 0,5 5,0 

24 6 1,83333 7,0 

25 6 0,333333 7,0 

26 5 * -3,8 9,0 

27 5 0,8 9,0 

28 6 0,833333 10,0 

29 3 0,666667 6,0 

30 4 0,0 * 19,0 

31 4 1,75 3,0 

32 3 -2,33333 5,0 

33 8 -0,375 7,0 

34 4 1,25 10,0 

35 5 5,0 3,0 
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Bilaga 15 

Produkt P breddled 

individuella 

Observation X MR(2) 

1 0,0  

2 0,0 0,0 

3 -1,0 1,0 

4 1,0 2,0 

5 1,0 0,0 

6 -7,0 8,0 

7 0,0 7,0 

8 10,0 10,0 

9 10,0 0,0 

10 0,0 10,0 

11 10,0 10,0 

12 0,0 10,0 

13 -7,0 7,0 

14 -8,0 1,0 

15 -10,0 2,0 

16 1,0 11,0 

17 8,0 7,0 

18 1,0 7,0 

19 0,0 1,0 

20 5,0 5,0 

21 12,0 7,0 

22 -1,0 13,0 

23 3,0 4,0 

24 3,0 0,0 

25 3,0 0,0 

26 6,0 3,0 

27 -8,0 14,0 

28 4,0 12,0 

29 1,0 3,0 

30 4,0 3,0 

31 7,0 3,0 

32 0,0 7,0 

33 10,0 10,0 

34 1,0 9,0 

35 -8,0 9,0 

36 5,0 13,0 

37 1,0 4,0 

38 1,0 0,0 

39 -2,0 3,0 

40 2,0 4,0 

41 4,0 2,0 

42 2,0 2,0 

43 0,0 2,0 

44 -2,0 2,0 

45 7,0 9,0 

46 10,0 3,0 

47 6,0 4,0 

48 5,0 1,0 

49 2,0 3,0 

50 6,0 4,0 

51 10,0 4,0 

52 8,0 2,0 

53 8,0 0,0 

54 -5,0 13,0 

55 6,0 11,0 

56 -1,0 7,0 

57 2,0 3,0 

58 5,0 3,0 

59 4,0 1,0 

60 2,0 2,0 

61 6,0 4,0 

62 -1,0 7,0 

63 -6,0 5,0 

64 -6,0 0,0 

65 -3,0 3,0 

66 -9,0 6,0 

67 -6,0 3,0 

68 1,0 7,0 

69 6,0 5,0 

70 9,0 3,0 

71 9,0 0,0 

72 7,0 2,0 

73 4,0 3,0 

74 5,0 1,0 

75 -1,0 6,0 

76 -4,0 3,0 

77 -2,0 2,0 

78 9,0 11,0 

79 2,0 7,0 

80 3,0 1,0 

81 2,0 1,0 

82 0,0 2,0 

83 -1,0 1,0 

84 4,0 5,0 

85 2,0 2,0 

86 5,0 3,0 

87 -2,0 7,0 

88 1,0 3,0 

89 3,0 2,0 

90 1,0 2,0 

91 0,0 1,0 

92 -2,0 2,0 

93 2,0 4,0 

94 -3,0 5,0 

95 -2,0 1,0 

96 5,0 7,0 

97 0,0 5,0 

98 -2,0 2,0 

99 4,0 6,0 

100 9,0 5,0 

101 1,0 8,0 

102 2,0 1,0 

103 0,0 2,0 

104 7,0 7,0 

105 -5,0 12,0 

106 -1,0 4,0 

107 -4,0 3,0 

108 -7,0 3,0 

109 -4,0 3,0 

110 9,0 13,0 

111 0,0 9,0 

112 -2,0 2,0 

113 -2,0 0,0 

114 1,0 3,0 

115 3,0 2,0 

116 -4,0 7,0 

117 -9,0 5,0 

118 -9,0 0,0 

119 4,0 13,0 

120 7,0 3,0 

121 -2,0 9,0 

122 -3,0 1,0 

123 7,0 10,0 

124 5,0 2,0 

125 -4,0 9,0 

126 0,0 4,0 

127 1,0 1,0 

128 0,0 1,0 

129 -2,0 2,0 

130 1,0 3,0 

131 -1,0 2,0 

132 2,0 3,0 

133 1,0 1,0 

134 1,0 0,0 

135 -4,0 5,0 

136 0,0 4,0 

137 -3,0 3,0 

138 5,0 8,0 

139 -5,0 10,0 

140 -1,0 4,0 

141 -4,0 3,0 

142 -1,0 3,0 

143 -4,0 3,0 

144 -3,0 1,0 

145 -5,0 2,0 

146 -8,0 3,0 

147 -2,0 6,0 

148 -3,0 1,0 

149 6,0 9,0 

150 -1,0 7,0 

151 -1,0 0,0 

152 4,0 5,0 

153 -5,0 9,0 

154 6,0 11,0 

155 -3,0 9,0 

156 11,0 14,0 
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Bilaga 16 

Produkt P längdled 

individuella 

Observation X MR(2) 

1 5,0  

2 5,0 0,0 

3 5,0 0,0 

4 8,0 3,0 

5 0,0 8,0 

6 2,0 2,0 

7 5,0 3,0 

8 -5,0 10,0 

9 10,0 * 15,0 

10 10,0 0,0 

11 10,0 0,0 

12 10,0 0,0 

13 0,0 10,0 

14 2,0 2,0 

15 2,0 0,0 

16 5,0 3,0 

17 8,0 3,0 

18 8,0 0,0 

19 7,0 1,0 

20 5,0 2,0 

21 -2,0 7,0 

22 6,0 8,0 

23 6,0 0,0 

24 9,0 3,0 

25 7,0 2,0 

26 * 15,0 8,0 

27 7,0 8,0 

28 6,0 1,0 

29 4,0 2,0 

30 -1,0 5,0 

31 -6,0 5,0 

32 3,0 9,0 

33 9,0 6,0 

34 3,0 6,0 

35 6,0 3,0 

36 5,0 1,0 

37 -3,0 8,0 

38 12,0 * 15,0 

39 8,0 4,0 

40 5,0 3,0 

41 1,0 4,0 

42 1,0 0,0 

43 3,0 2,0 

44 9,0 6,0 

45 5,0 4,0 

46 5,0 0,0 

47 2,0 3,0 

48 6,0 4,0 

49 7,0 1,0 

50 5,0 2,0 

51 2,0 3,0 

52 3,0 1,0 

53 5,0 2,0 

54 4,0 1,0 

55 4,0 0,0 

56 6,0 2,0 

57 4,0 2,0 

58 1,0 3,0 

59 -1,0 2,0 

60 0,0 1,0 

61 6,0 6,0 

62 10,0 4,0 

63 1,0 9,0 

64 7,0 6,0 

65 1,0 6,0 

66 7,0 6,0 

67 3,0 4,0 

68 -5,0 8,0 

69 10,0 * 15,0 

70 8,0 2,0 

71 9,0 1,0 

72 1,0 8,0 

73 1,0 0,0 

74 5,0 4,0 

75 4,0 1,0 

76 7,0 3,0 

77 4,0 3,0 

78 13,0 9,0 

79 4,0 9,0 

80 5,0 1,0 

81 7,0 2,0 

82 5,0 2,0 

83 6,0 1,0 

84 8,0 2,0 

85 7,0 1,0 

86 5,0 2,0 

87 4,0 1,0 

88 9,0 5,0 

89 8,0 1,0 

90 -7,0 * 15,0 

91 5,0 12,0 

92 1,0 4,0 

93 -1,0 2,0 

94 4,0 5,0 

95 -3,0 7,0 

96 -3,0 0,0 

97 -2,0 1,0 

98 3,0 5,0 

99 5,0 2,0 

100 0,0 5,0 

101 4,0 4,0 

102 -2,0 6,0 

103 0,0 2,0 

104 4,0 4,0 

105 -3,0 7,0 

106 4,0 7,0 

107 -2,0 6,0 

108 3,0 5,0 

109 -2,0 5,0 

110 2,0 4,0 

111 -1,0 3,0 

112 * -9,0 8,0 

113 -5,0 4,0 

114 -4,0 1,0 

115 0,0 4,0 

116 2,0 2,0 

117 1,0 1,0 

118 6,0 5,0 

119 -2,0 8,0 

120 -3,0 1,0 

121 -3,0 0,0 

122 4,0 7,0 

123 0,0 4,0 

124 0,0 0,0 

125 -3,0 3,0 

126 7,0 10,0 

127 0,0 7,0 

128 -2,0 2,0 

129 4,0 6,0 

130 * 14,0 10,0 

131 -4,0 * 18,0 

132 -5,0 1,0 

133 -5,0 0,0 

134 3,0 8,0 

135 0,0 3,0 

136 1,0 1,0 

137 3,0 2,0 

138 1,0 2,0 

139 -2,0 3,0 

140 -5,0 3,0 

141 0,0 5,0 

142 3,0 3,0 

143 -2,0 5,0 

144 -4,0 2,0 

145 0,0 4,0 

146 -2,0 2,0 

147 2,0 4,0 

148 3,0 1,0 

149 -2,0 5,0 

150 2,0 4,0 

151 1,0 1,0 

152 -4,0 5,0 

153 6,0 10,0 

154 3,0 3,0 

155 4,0 1,0 

156 6,0 2,0 

157 6,0 0,0 

158 6,0 0,0 
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Bilaga 17 

Normal fördelning individuella ingjutningsgods Produkt P 

Normalplot breddled individuella 

ingjutningsgods produkt P 

Normalplot längdled individuella 

ingjutningsgods Produkt P 

  
Count 156 
Average 1,01282 
Median 1,0 
Standard deviation 4,81796 
Coeff. of variation 475,697% 
Minimum -10,0 
Maximum 12,0 
Range 22,0 
Stnd. skewness 0,16496 
Stnd. kurtosis -1,05909 

 

Count 158 
Average 2,93671 
Median 3,0 
Standard deviation 4,45742 
Coeff. of variation 151,783% 
Minimum -9,0 
Maximum 15,0 
Range 24,0 
Stnd. skewness -0,347509 
Stnd. kurtosis -0,51639 
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Bilaga 18 

Styrdiagram individuella värden Produkt P  

  

  

  
 

Duglighetsanalys för individuella ingjutningsgods 
i breddled i Produkt P 

Duglighetsanalys för individuella ingjutningsgods i 
längdled i Produkt P 

Sigma 4,06658 Sigma 3,51787 

Cp/Pp 1,22954 Cp/Pp 1,42132 

Cpk/Ppk 1,14652 Cpk/Ppk 1,14305 

DPM 332,548 DPM 302,957 
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Bilaga 19 

Produkt S höjdled, värden för styrdiagram för medelvärde. 

Subgroup Size X-bar Range 

1 4 -0,5 7,0 

2 2 7,5 5,0 

3 3 2,33333 5,0 

4 10 1,3 8,0 

5 1 3,0  

6 4 2,0 5,0 

7 3 * -8,33333 15,0 

8 2 2,5 5,0 

9 2 5,0 10,0 

10 4 -1,5 5,0 

11 4 0,25 5,0 

12 2 0,5 11,0 

13 3 6,66667 10,0 

14 2 2,0 6,0 

15 4 2,5 1,0 

16 3 3,33333 5,0 

17 3 6,66667 10,0 

18 3 6,66667 10,0 

19 6 -1,5 10,0 

20 3 * 9,66667 1,0 

21 3 3,33333 10,0 

22 2 7,0 0,0 

23 4 -1,75 9,0 

24 2 5,0 10,0 

25 3 0,0 0,0 

26 3 0,0 2,0 

27 5 1,8 6,0 

28 5 4,2 10,0 

29 3 1,0 7,0 

30 2 4,5 5,0 

31 2 -1,0 2,0 

32 3 5,66667 1,0 

33 2 1,5 3,0 

34 3 * -9,0 2,0 

35 2 0,5 1,0 

36 3 1,66667 5,0 

37 6 3,5 17,0 

38 3 0,0 15,0 

39 2 5,0 0,0 

40 3 7,0 5,0 

41 3 0,666667 2,0 

42 4 5,5 10,0 

43 2 -2,0 4,0 

44 2 0,0 10,0 

45 2 3,5 1,0 

46 2 1,0 12,0 

47 5 -0,2 10,0 

48 5 2,0 10,0 

49 2 -4,0 0,0 

50 3 1,0 2,0 

51 2 1,0 4,0 

52 2 4,0 2,0 

53 6 1,5 8,0 

54 2 -2,5 5,0 

55 3 2,0 4,0 

56 2 -5,5 1,0 

57 3 -0,333333 3,0 

58 3 -0,333333 3,0 

59 3 1,0 * 16,0 

60 2 -1,5 1,0 

61 3 0,333333 11,0 

62 3 1,33333 6,0 

63 3 4,33333 5,0 

64 2 0,5 1,0 

65 5 1,8 4,0 
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Bilaga 20 

Produkt S värden för styrdiagram i breddled 

för medelvärde 

Subgroup Size X-bar Range 

1 4 -1,5 4,0 

2 2 -2,0 0,0 

3 3 -1,66667 5,0 

4 10 -1,9 13,0 

5 1 -5,0  

6 4 -0,75 7,0 

7 3 -5,66667 15,0 

8 2 -7,5 5,0 

9 2 -4,0 12,0 

10 4 -7,75 4,0 

11 4 -7,5 1,0 

12 2 0,0 2,0 

13 3 -6,66667 10,0 

14 2 -4,0 0,0 

15 4 * -8,25 7,0 

16 3 -2,66667 7,0 

17 3 -1,66667 6,0 

18 3 -3,66667 9,0 

19 6 -3,0 10,0 

20 2 -7,5 1,0 

21 5 -2,6 * 20,0 

22 2 -9,5 1,0 

23 4 -4,5 8,0 

24 2 * 9,0 8,0 

25 3 -1,0 7,0 

26 3 * 8,0 12,0 

27 5 -2,0 5,0 

28 5 0,0 4,0 

29 3 * -9,0 2,0 

30 2 -10,0 2,0 

31 2 -2,0 6,0 

32 3 -6,33333 7,0 

33 2 -5,0 8,0 

34 3 * 7,33333 10,0 

35 2 0,0 2,0 

36 3 1,0 14,0 

37 6 -4,66667 2,0 

38 3 -1,33333 2,0 

39 2 -2,0 8,0 

40 3 -7,66667 1,0 

41 3 -2,33333 3,0 

42 4 -3,75 11,0 

43 2 -1,5 3,0 

44 2 -4,5 3,0 

45 2 -2,0 2,0 

46 2 -0,5 5,0 

47 5 -3,6 11,0 

48 5 -1,8 13,0 

49 2 -5,5 1,0 

50 3 -2,33333 1,0 

51 2 -2,5 1,0 

52 2 1,5 1,0 

53 6 0,166667 10,0 

54 2 4,0 0,0 

55 3 -1,0 2,0 

56 2 5,0 8,0 

57 3 -2,0 7,0 

58 3 1,66667 10,0 

59 3 1,66667 10,0 

60 2 1,0 4,0 

61 3 2,66667 7,0 

62 3 0,333333 12,0 

63 3 -2,33333 7,0 

64 2 -4,5 1,0 

65 5 -0,2 3,0 
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Bilaga 21 

Normalfördelning Produkt S medelvärde för ingjutningsgods per element  

Normalplot för Produkt S i höjdled Normalplot för Produkt S i breddled 

  
Count 65 
Average 1,61641 
Median 1,5 
Standard deviation 3,42955 
Coeff. of variation 212,171% 
Minimum -9,0 
Maximum 9,66667 
Range 18,6667 
Stnd. skewness -1,67465 
Stnd. kurtosis 2,42674 

 

Count 65 
Average -2,26564 
Median -2,0 
Standard deviation 3,93896 
Coeff. of variation -173,856% 
Minimum -10,0 
Maximum 9,0 
Range 19,0 
Stnd. skewness 1,76622 
Stnd. kurtosis 1,45552 
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Bilaga 22 

Styrdiagram för medelvärde på höjdled och breddled i Produkt S 

  
 

  
 

Duglighetsanalys i höjdled för Produkt S Duglighetsanalys i breddled för Produkt S 

Sigma 3,57641 Sigma 3,66622 

Cp/Pp 1,39805 Cp/Pp 1,3638 

Cpk/Ppk 1,25178 Cpk/Ppk 1,15643 

DPM 88,3798 DPM 262,171 
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Värden för 

individuella gods i 

höjdled Produkt S 

Obse
rvatio
n 

X MR(2) 

1 2,0  

2 5,0 3,0 

3 0,0 5,0 

4 2,0 2,0 

5 3,0 1,0 

6 3,0 0,0 

7 0,0 3,0 

8 5,0 5,0 

9 10,0 5,0 

10 -1,0 11,0 

11 -2,0 1,0 

12 6,0 8,0 

13 10,0 4,0 

14 -1,0 11,0 

15 3,0 4,0 

16 0,0 3,0 

17 10,0 10,0 

18 0,0 10,0 

19 5,0 5,0 

20 9,0 4,0 

21 0,0 9,0 

22 7,0 7,0 

23 -2,0 9,0 

24 10,0 12,0 

25 0,0 10,0 

26 -1,0 1,0 

27 0,0 1,0 

28 6,0 6,0 

29 -2,0 8,0 

30 2,0 4,0 

31 0,0 2,0 

32 6,0 6,0 

33 3,0 3,0 

34 -10,0 13,0 

35 1,0 11,0 

36 0,0 1,0 

37 4,0 4,0 

38 -5,0 9,0 

39 5,0 10,0 

40 6,0 1,0 

41 0,0 6,0 

42 0,0 0,0 

43 0,0 0,0 

44 5,0 5,0 

45 4,0 1,0 

46 -5,0 9,0 

47 5,0 10,0 

48 5,0 0,0 

49 2,0 3,0 

50 10,0 8,0 

51 2,0 8,0 

52 0,0 2,0 

53 5,0 5,0 

54 * -
15,0 

* 20,0 

55 0,0 15,0 

56 0,0 0,0 

57 -5,0 5,0 

58 3,0 8,0 

59 -5,0 8,0 

60 10,0 15,0 

61 5,0 5,0 

62 3,0 2,0 

63 5,0 2,0 

64 10,0 5,0 

65 10,0 0,0 

66 -5,0 15,0 

67 10,0 15,0 

68 0,0 10,0 

69 7,0 7,0 

70 0,0 7,0 

71 0,0 0,0 

72 0,0 0,0 

73 1,0 1,0 

74 2,0 1,0 

75 2,0 0,0 

76 0,0 2,0 

77 7,0 7,0 

78 -2,0 9,0 

79 6,0 8,0 

80 0,0 6,0 

81 -8,0 8,0 

82 0,0 8,0 

83 0,0 0,0 

84 11,0 11,0 

85 -5,0 16,0 

86 5,0 10,0 

87 5,0 0,0 

88 2,0 3,0 

89 10,0 8,0 

90 -4,0 14,0 

91 -5,0 1,0 

92 3,0 8,0 

93 7,0 4,0 

94 4,0 3,0 

95 4,0 0,0 

96 -1,0 5,0 

97 5,0 6,0 

98 -2,0 7,0 

99 0,0 2,0 

100 -10,0 10,0 

101 0,0 10,0 

102 0,0 0,0 

103 0,0 0,0 

104 2,0 2,0 

105 5,0 3,0 

106 0,0 5,0 

107 10,0 10,0 

108 -5,0 15,0 

109 10,0 15,0 

110 -7,0 * 17,0 

111 0,0 7,0 

112 0,0 0,0 

113 3,0 3,0 

114 3,0 0,0 

115 5,0 2,0 

116 5,0 0,0 

117 -9,0 14,0 

118 5,0 14,0 

119 1,0 4,0 

120 10,0 9,0 

121 10,0 0,0 

122 0,0 10,0 

123 5,0 5,0 

124 -5,0 10,0 

125 1,0 6,0 

126 -5,0 6,0 

127 0,0 5,0 

128 0,0 0,0 

129 0,0 0,0 

130 0,0 0,0 

131 2,0 2,0 

132 -5,0 7,0 

133 2,0 7,0 

134 -1,0 3,0 

135 0,0 1,0 

136 9,0 9,0 

137 7,0 2,0 

138 0,0 7,0 

139 -5,0 5,0 

140 5,0 10,0 

141 5,0 0,0 

142 10,0 5,0 

143 5,0 5,0 

144 10,0 5,0 

145 -6,0 16,0 

146 -5,0 1,0 

147 5,0 10,0 

148 5,0 0,0 

149 -1,0 6,0 

150 6,0 7,0 

151 -2,0 8,0 

152 0,0 2,0 

153 -4,0 4,0 

154 2,0 6,0 

155 0,0 2,0 

156 -4,0 4,0 

157 -5,0 1,0 

158 0,0 5,0 

159 1,0 1,0 

160 2,0 1,0 

161 -1,0 3,0 

162 3,0 4,0 

163 5,0 2,0 

164 3,0 2,0 

165 6,0 3,0 

166 -2,0 8,0 

167 0,0 2,0 

168 1,0 1,0 

169 0,0 1,0 

170 4,0 4,0 

171 -5,0 9,0 

172 0,0 5,0 

173 0,0 0,0 

174 4,0 4,0 

175 2,0 2,0 

176 -6,0 8,0 

177 -5,0 1,0 

178 0,0 5,0 

179 -2,0 2,0 

180 1,0 3,0 

181 0,0 1,0 

182 -2,0 2,0 

183 1,0 3,0 

184 6,0 5,0 

185 0,0 6,0 

186 -2,0 2,0 

187 -6,0 4,0 

188 -10,0 4,0 

189 -3,0 7,0 

190 -1,0 2,0 

191 -2,0 1,0 

192 6,0 8,0 

193 0,0 6,0 

194 -5,0 5,0 

195 5,0 10,0 

196 0,0 5,0 

197 -1,0 1,0 

198 1,0 2,0 

199 6,0 5,0 

200 6,0 0,0 

201 1,0 5,0 

202 0,0 1,0 

203 2,0 2,0 

204 1,0 1,0 

205 2,0 1,0 

206 4,0 2,0 

207 0,0 4,0 
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Produkt S 

individuella gods i 

breddled 

Obs
erv
atio
n 

X MR(2) 

1 0,0  

2 -2,0 2,0 

3 0,0 2,0 

4 -2,0 2,0 

5 -5,0 3,0 

6 -3,0 2,0 

7 -15,0 12,0 

8 -5,0 10,0 

9 2,0 7,0 

10 -8,0 10,0 

11 -8,0 0,0 

12 -1,0 7,0 

13 -10,0 9,0 

14 -4,0 6,0 

15 -8,0 4,0 

16 -5,0 3,0 

17 -1,0 4,0 

18 1,0 2,0 

19 -5,0 6,0 

20 -7,0 2,0 

21 -8,0 1,0 

22 -10,0 2,0 

23 -4,0 6,0 

24 * 13,0 * 17,0 

25 2,0 11,0 

26 3,0 1,0 

27 0,0 3,0 

28 -10,0 10,0 

29 -11,0 1,0 

30 1,0 12,0 

31 -6,0 7,0 

32 -9,0 3,0 

33 10,0 * 19,0 

34 -1,0 11,0 

35 -4,0 3,0 

36 -4,0 0,0 

37 0,0 4,0 

38 2,0 2,0 

39 -7,0 9,0 

40 -2,0 5,0 

41 3,0 5,0 

42 -3,0 6,0 

43 -3,0 0,0 

44 -1,0 2,0 

45 -3,0 2,0 

46 -2,0 1,0 

47 -8,0 6,0 

48 -4,0 4,0 

49 -2,0 2,0 

50 0,0 2,0 

51 3,0 3,0 

52 -3,0 6,0 

53 0,0 3,0 

54 -10,0 10,0 

55 -10,0 0,0 

56 -6,0 4,0 

57 -8,0 2,0 

58 1,0 9,0 

59 -10,0 11,0 

60 -4,0 6,0 

61 -8,0 4,0 

62 2,0 10,0 

63 1,0 1,0 

64 -8,0 9,0 

65 -8,0 0,0 

66 -8,0 0,0 

67 -5,0 3,0 

68 -9,0 4,0 

69 -2,0 7,0 

70 5,0 7,0 

71 0,0 5,0 

72 6,0 6,0 

73 -1,0 7,0 

74 3,0 4,0 

75 -8,0 11,0 

76 -9,0 1,0 

77 -5,0 4,0 

78 -10,0 5,0 

79 -1,0 9,0 

80 11,0 12,0 

81 1,0 10,0 

82 -3,0 4,0 

83 -6,0 3,0 

84 -2,0 4,0 

85 -6,0 4,0 

86 -8,0 2,0 

87 -4,0 4,0 

88 -4,0 0,0 

89 0,0 4,0 

90 -6,0 6,0 

91 -3,0 3,0 

92 2,0 5,0 

93 -4,0 6,0 

94 -7,0 3,0 

95 -2,0 5,0 

96 -5,0 3,0 

97 -2,0 3,0 

98 -1,0 1,0 

99 -2,0 1,0 

100 -10,0 8,0 

101 -7,0 3,0 

102 0,0 7,0 

103 -12,0 12,0 

104 -5,0 7,0 

105 -5,0 0,0 

106 -4,0 1,0 

107 -8,0 4,0 

108 10,0 * 18,0 

109 -10,0 * 20,0 

110 -5,0 5,0 

111 * 15,0 * 20,0 

112 0,0 15,0 

113 -1,0 1,0 

114 -9,0 8,0 

115 -3,0 6,0 

116 1,0 4,0 

117 10,0 9,0 

118 -4,0 14,0 

119 -2,0 2,0 

120 -8,0 6,0 

121 -1,0 7,0 

122 -6,0 5,0 

123 -9,0 3,0 

124 -1,0 8,0 

125 0,0 1,0 

126 -5,0 5,0 

127 4,0 9,0 

128 -7,0 11,0 

129 -7,0 0,0 

130 -5,0 2,0 

131 0,0 5,0 

132 0,0 0,0 

133 -2,0 2,0 

134 -4,0 2,0 

135 -1,0 3,0 

136 -6,0 5,0 

137 -8,0 2,0 

138 -5,0 3,0 

139 2,0 7,0 

140 -10,0 12,0 

141 2,0 12,0 

142 -10,0 12,0 

143 -5,0 5,0 

144 -1,0 4,0 

145 -4,0 3,0 

146 2,0 6,0 

147 5,0 3,0 

148 2,0 3,0 

149 1,0 1,0 

150 0,0 1,0 

151 -4,0 4,0 

152 1,0 5,0 

153 -2,0 3,0 

154 2,0 4,0 

155 -5,0 7,0 

156 -6,0 1,0 

157 -5,0 1,0 

158 -3,0 2,0 

159 -2,0 1,0 

160 -2,0 0,0 

161 -2,0 0,0 

162 -3,0 1,0 

163 1,0 4,0 

164 2,0 1,0 

165 5,0 3,0 

166 -5,0 10,0 

167 5,0 10,0 

168 -5,0 10,0 

169 -2,0 3,0 

170 3,0 5,0 

171 4,0 1,0 

172 4,0 0,0 

173 0,0 4,0 

74 -2,0 2,0 

175 -1,0 1,0 

176 9,0 10,0 

177 1,0 8,0 

178 -1,0 2,0 

179 -6,0 5,0 

180 1,0 7,0 

181 -1,0 2,0 

182 -6,0 5,0 

183 1,0 7,0 

184 -3,0 4,0 

185 7,0 10,0 

186 1,0 6,0 

187 3,0 2,0 

188 8,0 5,0 

189 -8,0 16,0 

190 3,0 11,0 

191 -1,0 4,0 

192 7,0 8,0 

193 1,0 6,0 

194 0,0 1,0 

195 -1,0 1,0 

196 -5,0 4,0 

197 7,0 12,0 

198 -4,0 11,0 

199 -5,0 1,0 

200 2,0 7,0 

201 -5,0 7,0 

202 -4,0 1,0 

203 -1,0 3,0 

204 1,0 2,0 

205 -2,0 3,0 

206 1,0 3,0 

207 0,0 1,0 
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Samtliga kategoriserade kvalitetsbrister för Produkt S och P.  

 

 

 

                                                                            

 

 


