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Sammanfattning 
Monteringshallen hos Metso Paper Karlstad är beroende av många utomstående 
funktioner och processer. De som jobbar med montering och utcheckning måste 
koordinera sina arbeten med tillverkningen, underleverantörer, inköp, konstruktion och 
skeppning.  
 
Alla är medvetna om att det finns problem i monteringshallen och att det måste det 
göras något för att komma till rätta med dem. Men vilka orsakerna är till problemen 
finns det olika uppfattningar om. En del upplever det också som att problemen 
återkommer gång på gång. Få försök har gjorts för att på metodiskt sätt få en 
gemensam syn på problematiken eller ta fram fakta som kan ligga till grund för beslut 
om förbättringsområden. Dessutom finns en attityd om att kvalitetsarbete mest tar tid. 
Problemen anses inte härröra från montaget utan de får helt enkelt finna sig att vara de 
som städar upp efter andra. 
 
Syftet med detta examensarbete har varit att svara på frågeställningar om problemens 
orsaker, dess kostnadsstorlekar och vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att 
minska kvalitetsbristkostnaderna i monteringshallen. Det övergripande målet har varit 
monteringshallens utveckling av kvalitetsarbetet. Rapporten är baserad på de anställdas 
erfarenheter som framkommit vid intervjuer. Teorin är vald med fokus på de olika 
delar som krävs för långsiktigt och kontinuerligt kvalitetsarbete. 
 
Intervjuerna visar att medvetenheten om sin egen del i problem och problemlösning är 
låg. De betraktar sig själva som om de inte har del i problemen. Detta är mindre bra 
eftersom det finns många beroenden till andra funktioner. Dessutom behandlas det 
många varianter av maskiner vilket än mer ökar behovet av väl fungerande processer. 
Därför är den nuvarande attityden och kvalitetstänkandet ett stort hinder mot 
nödvändigt förbättringsarbete. Orsakerna till omarbetningar lagras inte vilket försvårar 
möjligheterna att på ett effektivt sätt finna lösningar på problemen. 
 
Rapportens resultat är en genomgång av de nödvändiga byggstenar som krävs för att 
långsiktigt kunna bedriva framgångsrikt kvalitetsarbete. Det rekommenderas att 
personer med chefsbefattning tar in de synpunkter som har påpekats och gör en 
prioritering av det som behöver åtgärdas. Nedanför listas förslag på åtgärder för ett 
förbättrat kvalitetsarbete i monteringshallen. 
 
1. Tillsätt en resurs som jobbar aktivt med förbättrings- och kvalitetsfrågor 

(förbättringssamordnare/ledare). 
2. Börja med pilotgrupp/avdelning som får utbildning i kvalitetsmetoder och verktyg 

parallellt med förbättringsarbetet. 
3. Informera och utbilda personalen i grunderna inom kvalitet för att få ett gemensamt 

språk 
4. Våga genomföra förändringar. 
5. Börja med att åtgärda saker som ger tydliga förbättringar med hjälp av 5S 
6. Förbättra Baan-systemet så att det går att spara felorsaker 
7. Kartläggning och förbättring av processerna 
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Abstract 
The assembly hall at Metso Paper Karlstad is dependent on several external functions 
and processes. People working with assembly and pre-checking must co-ordinate their 
work with production, subcontractors, purchase, construction and shipment. 
 
Everyone is aware that there are problems within the assembly hall and that something 
must be done in order to clear them up. But there are different opinions of the reasons 
for all the problems. Many experience that the problems return again and again. Few 
attempts have been done in a methodical way to get a common view on problems 
involved or to produce fact that could underlie decisions about areas to improve. In 
addition is there an attitude that it just takes time working with quality. The problems 
are not considered to originate from the assembly hall so they just have to cope being 
the ones cleaning up. 
 
The purpose with this thesis work has been to answer different question of issue about 
the cause of problems, the size of costs and what measures that can be suitable for 
reducing the costs of poor quality within the assembly hall. The overall aim with the 
report has been to contribute to the assembly hall work with quality. The report is 
based on the employees' experiences that have surfaced during the interviews. The 
choice of theory is made with focus on the different parts that are required for a long-
term continuous work with quality issues. 
 
The interviews reveal that the consciousness is low about their own part in problems 
and their solution. They consider themselves as not being a part of the problems. This 
is not so good since there are many dependencies to other functions. Furthermore there 
are many different variants of machinery, which even more increase the necessity of 
well functioning processes. Therefore are the existing attitude and thoughts about 
quality a big obstacle against necessary work on improvement. Opportunities to find 
solutions are reduced in an effective way because the reasons for reworking are not 
stored. 
 
The results of the report are a review of the necessary corner stones that are required in 
order to pursue successful work on quality. It is recommended that people with 
managerial position admit the viewpoints that have been observed and prioritise 
between measurements. Listed below is the most urgent measurements needed in order 
to get improved work on quality in the assembly hall. 
 
1. There should be a resource that actively works with questions about improvements 

and quality. 
2. Start a pilot group / department that get education within quality about methods 

and tools. 
3. Inform and educate personnel in the essentials of quality in order to achieve a 

common language. 
4. Dare to carry out changes 
5. Start with taking measures that gives substantially improvements with the help of 

5S. 
6. Improve the Baan-system so that it can save the reasons for error. 
7. Mapping and improvement work of processes 
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Förord och tack 
Inriktningen på examensarbetet var att ta fram de bakomliggande orsakerna vilka 
befann sig på relativt okänd mark. Därför försökte jag skapa mig en uppfattning om 
problematiken. Till en början var det svårt att förutsäga och bestämma. Min erfarenhet 
säger mig dock att det är just i sådana situationer som det går att komma fram med nya 
inriktningar och tankesätt. 
 
Jag vill passa på att tacka alla personer som under detta examensarbete har hjälpt mig 
med att utveckla min förmåga inom dessa områden. Speciellt tackar jag Kjell-Åke 
Lindqvist, handledare Metso Paper Karlstad AB. 
  
Den reflektion som jag har gjort under denna rapports framställning kan sammanfattas 
med följande tre citat: 
 
"Vanan är en stor förslöare" 
Samuel Beckett 
 
"Kunskapens rot är bitter, men dess frukter söta." 
Cicero 
 
"Repetitio est mater studiorum" Upprepning är studiernas moder 
Latin 
 
 
Karlstad 2006-05-23 
 
Daniel Asp
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vid en rundvandring i monteringshallen hos Metso Paper Karlstad med 
produktionschefen Kjell-Åke Lindqvist framkom bland annat att det finns olika 
orsaker till att kvalitetsbristkostnader uppstår. Vilka orsakerna är har de svårt att få 
grepp om. Tillsammans med orsakerna vill de få en sammanställning av kostnaderna 
och dessutom förslag på hur de kan undvika problemen i fortsättningen. De olika 
orsakerna medför merkostnader i form av t.ex. väntan på ny leverans, försening, 
omplanering av arbete. 
 
Vid Metso Paper Karlstad finns en uppfattning att det måste göras något åt de problem 
som finns vid montageprocessen för att förbättra effektiviteten. Både personal som 
jobbar med montaget och annan personal som kommer i kontakt med montagefrågor 
upplever att problemen inte löses utan att de återkommer gång på gång. Trots detta 
finns det ingen strategi för att få en gemensam syn på hur detta ska lösas och det finns 
lite fakta framtagen som enkelt kan styrka deras uppfattningar eller vägleda dem i 
förbättringsarbetet. Eftersom det dessutom finns olika uppfattningar om orsakerna till 
problemen gör det svårt att bestämma vad som kan förbättras internt och vad som 
måste delges externa avdelningar och funktioner. Det är mycket viktigt att göra denna 
åtskillnad eftersom montageavdelningen är beroende av många externa funktioner som 
t.ex. konstruktion, inköp och underleverantörer. Alla dessa påverkar varandra. 
 
Idag finns det en attityd och en uppfattning om att det är andra avdelningar som 
orsakar problemen. Dessutom finns det inget som de kan göra åt problemen eftersom 
det är resultatet från "de andra" funktionerna. Detta gör att problemen löses med 
akututryckningar. Att jobba på detta sätt är vardag och de verktyg som finns att följa 
upp kvalitén med upplevs som krångliga tidstjuvar. Då dessutom alla medarbetare har 
en egen uppfattning om vad kvalitet är har detta bidragit till att kvalitetsarbetet inte är 
något självklart utan framställs som något diffust och trubbigt. 
 
Tillkommer till bilden gör också det faktum att få rutiner behandlar hur samarbete ska 
ske mellan olika funktioner. Vidare vill personal från olika avdelningar veta om deras 
agerande ger något resultat och vilket detta resultat är. 
 
Det har dock tidigare funnits en produktionsteknisk- och en kvalitetsavdelning som var 
drivande i förbättringsarbetet. Dessa upplöstes successivt då företaget befann sig under 
stark kostnadspress och man fann sig vara i ett överlevnadsläge. Därmed 
bortprioriterades delvis förbättringsarbetet och de möten som hålls saknar i de flesta 
fall utskrivna protokoll.  
 

1.2 Syfte 
Rapporten ska, med utgångspunkt från monteringshallen, ge en överblick över 
orsakerna till kvalitetsbristerna och därtill hörande kostnader. Dessutom ska förslag på 
förbättringar ges beträffande processerna i monteringshallen. 
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1.3 Mål 
Målet med rapporten är att visa vilka de fem största anledningarna är till att det uppstår 
kvalitetsbristkostnader i monteringshallen och de kostnader som uppstår i samband 
med detta. För de fem anledningarna ska också förslag på möjliga förbättringar 
redovisas.  
 
För att uppfylla detta mål har följande delmål givits för rapporten: 
 

• Kartläggning av orsakerna till kvalitetsbristkostnader. 
• Kostnad för bristerna. 
• Vilka metoder/processer som är möjliga för att minska kvalitetsbristkostnader. 

 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet utgår från montagehallen och de anställda som berörs av problemen. 
Det finns dock anledning att titta på problemen från olika perspektiv så därför finns 
också sådana synpunkter i någon mån med i rapporten. 
 
Orsakerna lokaliseras bara till viss avdelning/funktion. Vad avdelningen/funktionen 
gjorde för fel analyseras inte. Rapporten tar hänsyn till flera olika avdelningars syn på 
montageprocessen för att därigenom bättre förstå och därmed kunna ge mer 
underbyggda förslag på förbättringar. 
 
Projektet ansvarar inte för att genomföra/införa föreslagna metoder/processer.  
Viktiga frågor som motstånd vid införande av dessa föreslagna förbättringar kom att 
hamna inom ramen för detta examensarbete. Därför har det också tagits med i 
rapporten. 
 

1.5 Beskrivning av bolaget 
Metso, med säte i Finland, är ett globalt verkstads- och teknikföretag med en 
omsättning år 2005 på ca 4,2 miljarder EUR. Företaget har ca 22 000 anställda i mer 
än 50 länder. Kunderna finns inom massa- och pappersindustrin, berg- och 
mineralbearbetning, energiindustrin samt inom övriga utvalda processindustrier.  
 
Bolaget är uppdelat i Metso Paper, Metso Minerals, Metso Automation och Metso 
Ventures. Metso Paper har ca 8200 anställda och står för ca 40 % av Metsos 
omsättning och kan i sin tur delas upp i Fiber, Paper, Board och Tissue dit Metso Paper 
Karlstad AB räknas. 50 % av världens produktion av tissuepapper (mjukt papper) görs 
med Metso tissuemaskiner. Olika tissue kvaliteter är hygienpapper, ansiktsservetter, 
näsdukar, hushållspapper, handdukar, industriella torktrasor och andra 
användningsområden. 
 
Metso Paper Karlstad AB startade som leverantör av pappersmaskiner under namnet 
KMW redan år 1891. Företaget tar hand om hela processen för en komplett 
mjukpappersmaskin såsom utveckling, konstruktion, tillverkning, förmontering, 
testning - utcheckning, packning - skeppning, montage och igångkörning.  
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2 Projektplan 

2.1 Projektorganisation 
Projektbeställare och resursägare: Kjell-Åke Lindqvist 
Arbete med examensrapport: Daniel Asp. 

2.2 Tidsplan 
Projektet börjar den 23 januari 2006 och avslutas i juni 2006. 
23/1-23/4  Kartläggning av orsaker och tillhörande kostnader  
24/4-19/5  Utarbetande av förslag på metoder/processer som är möjliga att tillämpa för 
 att minska kvalitetsbristkostnaderna. 
20/5-31/5 Sammanställning av presentation och rapport. 
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3 Metod 

3.1 Metodförklaring  
Vid diskussion med anställda har det framkommit att det råder viss osäkerhet om vilka 
problem som finns i monteringshallen även om stor enighet råder kring vilket som är 
det största. Alla är dock överens om att något måste göras för att komma tillrätta med 
orsakerna till problemen. 
 
Eftersom monteringen är beroende av flera olika funktioner så ger det en känsla av 
hjälplöshet, det går inte att göra något enkelt för att komma tillrätta med situationen. 
 
Med dessa skäl som grund togs ett mer övergripande synsätt på problemen. För att 
finna de stora problemen och därmed de stora förbättringspotentialerna har tanken 
varit att först förstå hur hela processen som rör kvalitetsbristkostnader fungerar och 
inte att rikta in sig på någon enstaka del. Detta har gjorts för att undvika isolerade och 
enkla kortsiktiga lösningar. 
 

3.2 Erfarenhetsbaserad studie 
För att fånga de olika synsätten på problemen har olika personal fått ge sin syn på 
orsakerna. Intervjuerna har skett med olika öppna frågor för att ge den intervjuade 
möjlighet att svara som den tycker. Tanken med intervjuerna är att få en bild av de 
antaganden och tolkningar som personalen gör av de problem som finns. 
Kompetensfrågor gällande de kvalitetssystem (IT-system) som finns framkom också 
på olika nivåer. 
 
Intern dokumentation  
Interna dokument och protokoll har studerats för att få ett grepp om vilken roll de 
spelar för kvalitetsbristkostnaderna. Studierna har även inneburit en granskning av hur 
dokumenten används internt och till viss del även externt. Detta har bidragit till att 
förstå hur personalen uppfattar och tolkar problemen. 
 
Interna intervjuer 
De intervjuer som genomfördes under rapportens gång var avsedda att ge en 
kompletterande bild till det faktaunderlag som finns angående kvalitetsbristkostnader. 
Intervjuerna gjordes med övergripande (generella) frågor som även kunde leda till mer 
detaljerade frågor. Tre frågor återkom dock i intervjuerna, nämligen:  

• Vilka är de största problemen/hindren/kvalitetsbristkostnaderna i 
monteringshallen?  

• Vad beror de på? 
• Vad görs åt problemen? 

 
De intervjuade fick även ge sin syn på hur kvalitetsarbetet fungerar. 
 
Externa intervjuer 
För att få fler synpunkter på problemen och dess orsaker intervjuades även personal 
utanför monteringshallen. Det gjordes även intervjuer för att klarlägga hur det 
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övergripande kvalitetsarbetet utfördes och rapporterades och avdelningens del i detta. 
Intervjuerna genomfördes på samma sätt som de interna intervjuerna. 
 
Faktainsamling 
För att få svar på om de uppskattningar och påståenden som gjordes under intervjuerna 
var riktiga togs ekonomiska fakta fram. Detta gjordes även för att därigenom ta fram 
de största orsakerna till kvalitetsbristkostnader och sätta de kostnaderna i perspektiv 
till de upplevda problemen. 
 

3.3 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten hos studien beror på de intervjuades svar och deras kunskap om 
verksamheten. De har fått möjlighet att själva förklara sina synpunkter och kunskaper. 
Den samlade bedömningen blir att det i stora drag ges en samstämmig bild över 
situationen i monteringshallen. 
 
Tillförlitligheten beror också på valet av intervjuade och de ekonomiska fakta som har 
tagits fram. 
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4 Teori 

4.1 Kvalitetsutvecklingens grundregel 
”Det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad” (Bergman 
& Klefsjö, 2001). 
 
Hur naturligt det är för människor att arbeta med förbättringar går att beskriva på 
följande sätt: Om vi gör som vi alltid har gjort, får vi samma resultat som vi alltid har 
fått! Bevisligen har vi gjort ett antal förbättringar sedan människan föddes! Högt 
uppsatta ambitioner, som en strävan mot perfektionism innebär, är egentligen själva 
motorn i alla mänskliga utvecklingsprång. Vilka mänskliga framsteg har uppnåtts 
genom att någon bara har försökt göra något tillräckligt bra? Vilka av "underverken" 
skulle ha funnits om ingen vågat tänka lite större och stort?  
 
Kvalitet i sig är något subjektivt. Det konventionella sättet att tänka är att kvalitet är 
bra. Ordet bra är i sin tur något subjektivt och svårt att definiera exakt. Därmed blir 
innebörden i kvalitet något subjektivt och otydligt när det i verkligheten är mycket 
specifikt. Det innebär att kvalitetsnivån på de anställdas arbetsmetoder måste vara 
specifik satt som t.ex. 0-fel. Det enda sättet att uppnå kvalitet är att förhindra 
uppkomsten av fel (Crosby, 1988). Det går därför inte att sätta en kvalitetsstandard 
som "acceptabel kvalitetsnivå" eller liknande eftersom det ger utrymme för variation. 
Att införa kvalitetstänkande i företaget kräver uthållighet samt mycket utbildning och 
träning. Inte minst krävs det en ny inställning till kvalitet. Många företag präglas av en 
mentalitet och kultur där kvalitetsfrågor betraktas som något krångligt och rentav 
onödigt. Att chefer skjuter på frågor om kvalitet eller struntar i dem är vanligt 
förekommande. Med en sådan inställning och företagskultur blir inte personalen 
motiverad att sköta kvalitetsarbetet än mindre att lära sig mer om förbättringsarbete. 
Genom denna attityd har många chefer tagit bort engagemanget och motivationen hos 
personalen (Ljungberg, 2000). 
 
För merparten organisationer förefaller det som om man inte kommit till insikt om den 
stora förbättringspotential som ligger i en ambitiös satsning på kvalitetsförbättringar 
(Sandholm, 2001). 
 

4.2 Förbättringstakt 
Förbättringar görs alltid i någon mån. Den viktiga frågan är därför inte om det jobbas 
med förbättringar utan om förbättringarna kommer tillräckligt snabbt. Detta kan visas 
med figur 1 som visar företag 1 och företag 2. Företag 1 startar med ett försprång och 
förbättrar sig hela tiden men ändå hamnar det mer och mer på efterkälken. Hur kan det 
hamna efter när det hela tiden jobbas med förbättringar? 
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 Figur 1. Hastigheten på förbättringarna är skillnaden som avgör. Företag 2 startar med låg 

prestation men förbättrar sig hela tiden snabbare än företag 1 (Joiner, 1994) 
 
Det enkla svaret är att någon annan genomför sina förbättringar snabbare, som i det här 
fallet med företag 2. Hur lyckas man med det? Enligt Joiner (1994) så är 
nyckelingredienser att lära sig vilka kundkrav som finns och att överföra dessa krav till 
högkvalitativa produkter och tjänster. Om man tittar på marknaden så kan man 
konstatera flera företag som har missat detta. En gång i tiden var de världsledande men 
nu kämpar de för sin överlevnad. Exempel finns inom bilindustrin, hemelektronik, 
hotell osv. 
 

4.3 Kvalitetsbristkostnader  
Definition av kvalitetsbristkostnader: "De kostnader som skulle försvinna om ett 
företags produkter och dess olika verksamhetsprocesser vore fullkomliga" (Juran, 
1989) I ett framgångsrikt kvalitetsarbete är det dock inte kostnaderna som skall 
minimeras utan lönsamheten som skall maximeras (Sörqvist, 2001) 
 
Traditionellt har kvalitetsbristkostnader främst setts som kostnader för avvikelse från 
krav ur ett vanligtvis produktionsorienterat perspektiv. Härigenom finner man främst 
kostnader för att man inte "gör saker rätt" och går miste om kostnader för att man inte 
"gör rätt saker". En stor andel av de verkliga kvalitetsbristkostnaderna kommer 
dessutom inte att inkluderas då de utgörs av administrativa omkostnader, 
marknadseffekter, effektivitets- och flexibilitetsbrister, etc (Sörqvist, 2001). Vikten av 
att få med t.ex. administrativa kostnader går inte minst att utläsa ur följande uttalande 
av professor Evert Gummesson. "Alla erbjudanden innehåller en kombination av varor 
och tjänster. 80-90 procent av sysselsättningen finns idag inom tjänster och service. 
Ändå ser vi fortfarande en för stark inriktning på varukvalitet. Det kan leda till dyra 
felfokuseringar i kvalitetsarbetet" (Nilsson, 2002).  
 
Sörqvist (2001) menar att det vid praktiska tillämpningar ofta visar sig att det största 
problemet är att på ett tillförlitligt och inte alltför arbetskrävande arbetssätt erhålla 
information om kvalitetsbristkostnaderna. 
 

4.4 Ingen allmängiltig modell 
Det uppstår ofta problem med att bestämma vilka förluster som skall betraktas som 
kvalitetsbristkostnader. Ett av problemen är att det inte finns någon allmängiltig 
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modell över vilka förluster som skall anses som kvalitetsbristkostnader. Arbetet 
underlättas dock om man fokuserar på sådana begrepp som ofta är kännetecknande för 
kvalitetsbristkostnader (figur 2). 
 

  
 Figur 2. Exempel på begrepp som ofta är kännetecknande för kvalitetsbrister (Sörqvist, 2001) 
 
I många fall kan det därför vara värt att utlämna de mest kontroversiella förlusterna för 
att inte fastna i diskussioner om hur relevanta dessa förluster är utan komma vidare i 
förbättringsarbetet (Sörqvist, 2001).  
 
Det är viktigt att påpeka att kvalitetsbristkostnader inte går att jämföra beroende på att 
företagen tar med olika kostnader, gör olika kalkyler och använder olika mätmetoder. 
Det är i många situationer så att det är de mest framgångsrika företagen som har 
uppmätt störst kvalitetsbristkostnader genom att de har störst kunskap om den egna 
verksamhetens brister och hur dessa skall mätas. Mindre kvalitetsmässigt 
framgångsrika företag uppmäter däremot ofta små kvalitetsbristkostnader beroende på 
att problemen fortfarande är okända och dolda (Sörqvist, 2001). 
 
Det gäller alltså att få hela företaget att tänka på kvalitet för att kunna få information 
som sedan går att analysera. Kvalitetstänkandet måste genomsyra företaget och det är 
speciellt viktigt med ledningen. Joseph Juran har uttryckt det på följande vis: "To my 
knowledge, no company has attained world-class quality without upper management 
leadership" (Bergman & Klefsjö, 2001). 
 
Kvalitet är extremt viktigt för marknadsledare. Det är genom att erbjuda bättre 
produkter och tjänster än konkurrenterna som de behåller sin tätposition. 
 

4.5 Kvalitetsbristkostnadssystem 
Användningen av kvalitetsbristkostnadssystem kan sammanfattas med tre områden.  
 
Det första är att effekterna av bristande kvalitet överförs till kronor vilket gör att 
kvalitetsbegreppet konkretiseras vilket i sin tur påverkar synsättet. Som övergripande 
kvalitetsmål för verksamhetens lönsamhet lämpar sig dessutom 
kvalitetsbristkostnaderna väl eftersom de visar effekterna av kvaliteten.  
 
Det andra är att påvisa problemområden och prioritera mellan dessa. Genom att 
studera fördelningen av kvalitetsbristkostnaderna i verksamheten kan 
förbättringsarbetet bedrivas på ett effektivt sätt.  
 
Det tredje användningsområdet är att man kan använda kvalitetsbristkostnadernas 
utveckling över tiden för att följa upp och utvärdera de kvalitetsinsatser som görs. 
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Genom mätningar av kvalitetsbristkostnaderna kan en felaktig utveckling upptäckas 
och förbättringsåtgärder sättas in. Förutom kvalitetsstyrning fås även återkoppling 
vilket krävs för att ta lärdom av det arbete som utförts. Därigenom går det att utveckla 
processer och metoderna inför kommande arbeten.  
 
Ofta efterfrågas lönsamhetsfrågor från ledningen vilket uppföljningen ger mycket bra 
möjligheter att påvisa. Man bör komma ihåg att uppföljning av kvalitetsbristkostnader 
inte i sig löser några kvalitetsproblem. Det går i regel inte att ur uppföljningssystemet 
finna specifika förslag på åtgärder. Systemet ger bara indikation om var i 
organisationen man bör söka efter problem (Bergman & Klefsjö, 2001). 
 

4.6 Lönar det sig med kvalitet? 
Det går att konstatera att ickekvalitet kostar pengar. Fixande, korrigeringar och möten 
kostar pengar. Om det som görs motsvarar kraven finns det ingen extra kostnad 
(Crosby, 1988). Erfarenhet visar att högre kvalitet leder till ökad produktivitet, lägre 
kostnader och ofta även till ökad efterfrågan på de varor och tjänster som företaget 
tillhandahåller. Genom att studera kvalitetsbristkostnadernas fördelning får man 
möjlighet att bedriva ett effektivt förbättringsarbete, där de problem som orsakar de 
högsta kostnaderna angrips först (Sörqvist, 2001). Avkastningen på kvalitetsarbetet bör 
mätas. De ekonomiska fördelarna och effekter som uppnåtts kan inte bortförklaras och 
utgör därigenom en mycket stor drivkraft för ledningen. Enbart kunskap om storleken 
är inte tillräckligt. Ur PIMS (Profit Impact of Market Strategy) databasen går det ur det 
insamlade materialet t.ex. att utläsa att en högre kvalitetsnivå leder till bättre 
lönsamhet. Det går också att utläsa att lönsamheten förbättras mest då kvalitetsnivån 
ökar från en hög nivå till en mycket hög nivå (figur 3). I PIMS-undersökningen går det 
även att utläsa att effekten på företagets avkastning av en ökad kvalitetsnivå är av 
motsvarande betydelse som en ökad marknadsandel, vilket traditionellt setts som en av 
de viktigaste framgångsfaktorerna. Detta gör att kvalitetsförbättringar ofta är ett 
effektivare sätt att öka avkastningen än strävan efter ökade marknadsandelar. 

  
 

 Figur 3. Enligt PIMS ökar avkastningen (ROI, Return Of Investment) med ökad kvalitetsnivå 
(Sörqvist , 2001) 
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Buzzell (1987) redogör i det han kallar The PIMS principles för de sex största 
sammankopplingarna mellan strategi och prestation. Med alla olika strategier 
inräknade så står till slut kvalitet som den största påverkaren på prestation. 
 
"1. In the long run, the most important single factor affecting a business unit’s 
performance is the quality of its products and services, relative to those of competitors" 
 
Detta betyder i ett kortsiktigt perspektiv att utmärkt kvalitet ger ökade vinster via 
påslag på priset. På lång sikt så är utmärkt eller förbättrad relativ kvalitet den 
effektivaste vägen för företagstillväxt (Buzzell, 1987). För att ytterligare befästa vikten 
av förbättringsarbete kommer på 3:e plats i listan: 
 
"3. High-investment intensity acts as a powerful drag on profitability." 
 
Med det i minnet så inser man att förbättringsarbete är en viktig bit för att kunna 
utnyttja befintliga resurser på ett effektivt sätt och därmed slippa investera mer än 
nödvändigt. 
 
Med logiken som PIMS presenterar så ska man starta med kvalitet och uppnå låga 
kostnader som resultat. Enligt studien gick det att se en koppling mellan bättre relativ 
kvalitet till högre relativa priser, ökad marknadsandel, lägre relativa kostnader och 
högre lönsamhet (figur 4). 
 

  
 
 Figur 4. Vinster med kvalitet som uppfattas förstklassig (Buzzell, 1987) 
 
Detta stämmer överens med den japanska synen på kvalitetsarbete vilket återges i en 
intervju med en ledare på Fuji Xerox Co. "I think it is difficult for Americans to 
understand why cost is not our first concern. Mr Smale spoke of lowering cost and 
improving quality simultaneously. However, Japanese companies which have firmly 
pursued TQC focus on building quality in first with the cost reduction following from 
that. We had a long discussion about this and he clearly had trouble accepting our 
position. Of course, we went through this same process. Originally we also thought we 
should pursue these goals simultaneously." (Bergman & Klefsjö, 2001) 
Det går med följande mer detaljerade illustration bättre förstå hur lönsamheten kan 
förbättras genom att satsa på kvalitet. Frigjorda resurser bör satsas på förbättrad 
kvalitet som ger ett försprång gentemot konkurrenterna. 
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 Figur 5. Illustration av sambanden mellan en högre kvalitet och förbättrad lönsamhet. 
 
PIMS-databasen ger stöd för påståendet att kunderna är beredda att betala mer för en 
produkt av högre kvalitet än vad det kostar att åstadkomma denna högre kvalitet 
(Bergman & Klefsjö, 2001). Kunderna blir också mer trogna märket ju högre kvalitet 
företaget håller. I den undersökning som Xerox genomfört visar det sig dock att de 
trogna kunderna kommer först när de är extremt nöjda (figur 6). Det visar vikten av att 
outtröttligt kämpa vidare enligt devisen "Det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre 
kvalitet till en lägre kostnad". 
 
 

 
 

 Figur 6.  ”Extremt nöjda” kunder gör ytterligare köp sex gånger oftare än kunder som är ”mycket 
nöjda” enligt Xerox mätningar. Det skiljer bara marginellt mellan ”missnöjda” och ”mycket 
nöjda” (Bergman & Klefsjö, 2001) 

 
Nu är det inte bara lönsamheten som får en skjuts uppåt av ökad kvalitet utan även 
produktionstakten ökar. Med den ökade kvaliteten så minskar alltså antalet fel 
samtidigt med en högre produktionstakt. Detta visas tydligt i figur 7 som visar exempel 
från bilindustrin. 
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 Figur 7.  Sambandet mellan hög kvalitet och hög produktivitet hämtat från bilindustrin (Bergman 

& Klefsjö, 2001). 
 

4.7 Finns optimal kvalitet? 
Traditionellt tycks det vara så att den teoretiskt beräknade optimala nivån har ett starkt 
fäste. Den totala kostnaden för problem och det som behövs för att åtgärda och 
förebygga dessa har en optimal minpunkt. Den innebar en optimal fördelning mellan 
kostnader för fel och förebyggande kvalitetskostnader (figur 8). I teorin är det helt 
korrekt men i verkligheten har man aldrig den totala kostnadsbilden klar för sig. Det är 
helt enkelt inte möjligt att klarlägga alla kostnader för kvalitetsbristerna hos t.ex. 
marknad. Av dessa har t.ex. image och rykte vanligtvis stor betydelse.  

  
 
 Figur 8. Den gamla synen på "kvalitetskostnader". Man glömde då möjligheterna att utnyttja 

vunnen kunskap till att förbättra kvaliteten och hade en statisk syn på produktionen. (Bergman & 
Klevsjö, 2005). 

 
Ytterligare svårigheter för att få analysen att stämma är att förändringen är kontinuerlig 
genom teknisk utveckling, ökad konkurrens, ändrade kundkrav osv. Det innebär att det 
som tidigare klassades som bra kvalitet vid ett senare tillfälle inte är särskilt bra, 
kanske rentav dåligt. Nivåindelning av kvalitetsbristkostnaderna ger att i ett längre 
perspektiv påverkas inte bara det egna företaget utan även kunderna och samhället i 
stort. Borträknat kundernas och samhällets kostnader hade den totala kostnaden för 
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förlorade intäkter, badwill, kroniska problem osv blivit mycket stor om alla faktorers 
kostnader hade kunnat inkluderas (figur 9 och 10)  
  

 
 
 Figur 9. Endast en mindre del av verksamhetens totala kvalitetsbristkostnader är synliga på 

samma sätt som toppen på ett isberg. 

  
 
 Figur 10. Den optimala felkvoten är troligen ofta lägre än vad som är tekniskt möjligt idag 

(Sörqvist, 2004). 
 
Dessutom bör det påpekas att erfarenheterna visar på minskade kostnader för 
förbättringsinvesteringar eftersom dessa förbättringar och effektiviseringar även gäller 
verksamhetens förbättringsarbete i sig. Kurvan för förbättringsinvesteringar kommer 
därmed att sjunka allt eftersom (Sörqvist, 2004). Det är inte bara alla inom den egna 
organisationen som måste engageras i förbättringsarbetet, utan också alla leverantörer 
som bidrar med material eller komponenter. En klar tendens i dag är att större företag 
skär ner på antalet leverantörer väsentligt. Istället för att välja den leverantör som ger 
det lägsta priset på produkten väljer man att knyta ett mindre antal leverantörer till sig, 
för att på så sätt öka engagemang, ansvar och kvalitetsmedvetande. Samtidigt tar 
leverantörerna på sig ett ökat ansvar för utveckling och tillverkning av olika delsystem 
och ser detta som intressanta affärsmöjligheter (Bergman & Klefsjö, 2001). 
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5 Tillvägagångssätt för förbättrat kvalitetsarbete 

5.1 Strategier  
Det måste finnas åtminstone ett mål eller en vision för att kunna ta fram en strategi. 
Kvalitetsmålen måste vara väl förankrade och helst bygga på verkliga kvalitetsbrister. 
Vad är målet eller målen för verksamheten eller avdelningen? Målet måste vara 
konkret, enkelt, specifikt och mätbart. Men målet måste även vara specificerat i tid när 
det ska vara uppfyllt. Utan dessa kriterier och acceptans för målet försvinner fokus och 
därmed faller hela arbetet. Detsamma gäller för en vision. Karlén (Offerman, 
Nr1/2005) menar att en tydlig vision är själva grunden för ett framgångsrikt 
kvalitetsarbete. Det är visionen som drar igång allt och ger alla medarbetare insikt om 
vad företaget strävar mot. En tydlig vision går att bryta ned i strategiska steg, mål och 
handlingsplaner för varje del i verksamheten. 
 
Det måste slås fast med en gång att alla avvikelser har en orsak. Allting som har en 
orsak kan förhindras. Den organisation som vill undvika interna problem, eliminera 
avvikelser, spara en massa pengar och behålla sina kunder kräver en strategi. Crosby 
(1988) menar att strategin innehåller tre bestämda ledningsåtgärder: 
 

1. Beslut, deras åtgärd är det enda redskap som kan förändra organisationens 
profil 

2. Utbildning, process som hjälper alla anställda att få ett gemensamt 
kvalitetsspråk 

3. Genomförande, leder flödet av förbättringar längs "den gyllene vägen" 
 
Många företag koncentrerar sig på genomförandet innan de gör något åt de andra två 
(Crosby, 1988).  
 
Det tillvägagångssätt som krävs för att nå framgång med genomförandet kan beskrivas 
med Jurans trilogi (1986). Denna modell sammanfattar arbetet med kvaliteten som de 
tre aktiviteterna kvalitetsplanläggning, kvalitetsstyrning och kvalitetsförbättring.  
 

1. Kvalitetsplanläggningen omfattar de aktiviteter som sker innan start för att 
säkerställa att rätt kvalitetsnivå nås. Här ingår bl.a. den viktiga biten att 
identifiera kunderna, såväl externa som interna.  

 
2. Kvalitetsstyrning innebär att avvikelser från avsedd kvalitetsnivå identifieras 

och motiverar styrning genom korrigerande åtgärder. Vilka egenskaper i 
kvaliteten som ska styras måste väljas.  

 
3. Med kvalitetsförbättringar menas att man genom systematiskt arbete får ett 

genombrott i kvalitetsnivån så att en ny bättre kvalitetsnivå nås. Här måste det 
visas att åtgärderna har någon verkan och få till en styrning som håller kvar 
förbättringarna (figur 11). 
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 Figur 11. Jurans Triologi. Kvalitetsarbetets olika delar och samverkan (Sandholm, 2001) 
 
  
De problem som förekommer i verksamhetsprocesser kan indelas i tillfälliga och 
kroniska (Juran, 1964). Tillfälliga problem utgörs av alla de sporadiska störningar och 
avvikelser som dagligen uppstår i processen. Att hantera tillfälliga problem bör mer 
ses som en styrning av verksamheten än en förbättring. Kroniska problem utgörs av 
sådana problem som man "lärt sig leva med" och följaktligen inte reagerar på. 
Erfarenheter visar att merparten av verksamhetens kvalitetsbristkostnader vanligen 
härrör från kroniska problem, samtidigt som merparten av förbättringsresurserna 
fokuserar på tillfälliga problem (figur 12). 
 

 
 Figur 12. Tillfälliga och kroniska problem (Sörqvist, 2004) 
 
 
Sandholm (2001) ger en mer utförlig sammanfattning som presenteras som fyra 
"verkningsfulla strategier". De innehåller de grunder som krävs för att ett företag skall 
lyckas bedriva ett framgångsrikt kvalitetsarbete: 
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1. Professionellt ledarskap i kvalitet. Utan ett starkt engagemang och goda kunskaper 
på ledningsnivå är det svårt att lyckas. Medarbetarna måste engageras av ledningen 
som skall agera som ett föredöme och skapa delaktighet. 

 
2. Massiv utbildning i kvalitet. Kvalitetsarbete innebär ofta stora förändringar, vilket 

kräver både ändrade attityder hos medarbetarna och tillförande av ny kunskap. 
Utbildningen bör starta med företagets ledning och vidare ner genom hela 
organisationen. 

 
3. Marknadsorientering i verksamheten. Aktivt arbete sker för att identifiera 

kunderna och deras behov samt att bevaka konkurrenternas verksamheter. 
 
4. Program för kvalitetsförbättringar. Systematiskt arbete inriktat på 

kvalitetsförbättringar bedrivs, där även kroniska problem angrips. 
Ledningsgruppen eller ett inrättat kvalitetsråd styr detta arbete. Ledningen 
prioriterar långsiktig förbättring och utveckling. 

 
Tillvägagångssättet i detta arbete kan även beskrivas med Sandholms "strategiska 
plan" (figur 13). Det tillägg som Sandholm gör jämfört med Crosby är 
marknadsorientering vilket innefattas av kvalitetsplanläggningen i Jurans trilogi. 
 

5.2 Kvalitetsnivån måste hållas 
Det måste också påpekas att en satt kvalitetsnivå måste hållas. Om beslutet bryts 
kommer snart alla möjliga anledningar vara skäl nog till att inte hålla kvalitetsnivån. 
Beslutet om kvalitetsnivån måste alltså ständigt tas på nytt. Att uppnå den satta 
kvalitetsnivån är en fråga om kulturförändring. Att behålla den är en fråga om 
ledningsstil (Crosby, 1988) 
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 Figur 13. Sandholms strategiska plan visar ett effektivt kvalitetsarbetes olika beståndsdelar 

(Sörqvist, 2001). 
 
De företag som har lyckats bäst har lagt stor vikt vid utbildning av personalen så att 
förståelsen ökat, skapat delaktighet vid utformandet samt tydliggjort systemets 
betydelse genom att ledningen efterfrågar information och snabbt agerat vid problem 
och brister. Några av de mest framgångsrika företagen har inlett arbetet med en 
kartläggning av företagets totala kvalitetsbristkostnader baserat på uppskattningar 
utifrån vilken vissa kostnader sedan valts ut för fortsatta mätningar. Stöd från 
ekonomi- och controllerfunktioner i verksamheten anses ofta vara mycket viktigt. 
Detta medför dels en ökad acceptans för resultaten, dels tillgång till kompetens och 
kunskap inom ekonomiområdet (Sörqvist, 2001). 
 
Systematisering dvs uppbyggnad av kvalitetssystem, utformande av 
arbetsrutinbeskrivningar, dokumentering av processer, etc utgör den konserverande 
delen av kvalitetsarbetet som skall garantera att inga störningar uppstår. Sörqvist 
(2001) menar att denna del av kvalitetsarbetet i de tidiga skeendena bör begränsas till 
det absolut nödvändiga minimum som krävs, då risken annars är stor att man låser fast 
sig vid en traditionell och alltför låg kvalitetsnivå. En viss kontrast till detta finns i en 
av principerna i TPS (Toyota Production System). ”Standardiserade uppgifter är en bas 
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för ständiga förbättringar och för personalens delaktighet.” En viss grad och ibland en 
hög grad av standardisering är nödvändig för att säkra kvalitet och att bygga vidare 
med ständiga förbättringar. Enligt Jirby (2005) skrev Henry Ford 1926: ”Om du ser på 
standardisering som det bästa sättet att göra det idag, men som kan förbättras i morgon 
– då är vi på väg.” Detta synsätt stämmer precis på Toyota, anser Jeffrey Liker som är 
den som har kartlagt framgångsfaktorerna hos Toyota. En process kan egentligen inte 
förbättras förrän den är standardiserad (Jirby, 2005). 
 

5.3 Attityder 
Det gäller att förändra attityder eftersom utan en positiv attityd till förbättringar tynar 
hela processen bort. Ett sätt att beskriva attityd är känslomässig inställning. En attityd 
består av tre komponenter: kunskap, känsla och handlingsberedskap (Sörqvist, 2004). 
Om man tänker sig att individen har kunskap och talang för sitt jobb så blir resultatet 
ändå inte speciellt bra om inte attityden är den rätta. Kanske kunskapsdelen i attityden 
saknar information om vad, hur och varför något ska utföras på ett visst sätt. 
Tillsammans med en kanske tveksam eller rentav hotfull känsla angående förändringen 
så blir handlingskraften inte speciellt stor. I dokument från SOK (Sveriges Olympiska 
Kommitté) och i litteratur om coachning återfinns formeln som används i figur 14. 
Attityden är så viktig att den ska multipliceras. Skalan är 1-5 där 5 är mycket stark. I 
det första exemplet är individen mycket talangfull och har mycket stor kunskap men en 
mycket svag inställning. Det andra exemplet visar en person med normala kunskaper 
och talang men en betydligt bättre attityd. Sista exemplet visar en normalt begåvad 
person som får bättre resultat än den mycket begåvade enbart på grund av sin något 
bättre attityd till uppgiften. 
 
 (Kunskap +    Talang) x    Attityd =     Resultat 
 (5 + 5) x 1 = 10  
 (3  + 3) x 4 = 24 
 (3 + 3) x 2 = 12 
 
 Figur 14 Den stora betydelsen av att jobba med attityden kan inte nog understrykas  
 
Bergman & Klefsjö (2001) skriver att amerikanska företag i en stor undersökning, 
genomförd av ASQ (American Society for Quality) under 1987, ansåg att den största 
potentialen i kvalitetsförbättrande åtgärder låg inom den ”mjuka sidan”. Vidare 
påpekar de att även en svensk undersökning (Axelsson & Forsberg, 1998) belyser 
detta. 
 
En amerikansk studie (Harper, 1992) visar att den största utmaningen för ledningen 
fortfarande ligger i att skapa möjligheter för medarbetarna att engagera sig i det 
dagliga förbättringsarbetet (figur 15). 
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 Figur 15 En ond cirkel och en god cirkel som är kopplade till effekten av delegering av ansvar 

och befogenheter (Bergman & Klefsjö, 2001) 
 
Det är viktigt att så tidigt som möjligt få med sig så många i personalen som möjligt. 
Ljungberg (2000) menar att ett vanligt misstag är att koncentrera sig på de som är 
emot. Problemet är att det finns sådana som inte har valt sida än och som då känner sig 
undanskuffade. De tveksamma får dessutom höra lika många, om inte fler, argument 
emot kvalitetsarbete. Övertyga alltså även de tveksamma och det blir en majoritet för 
förändring. Den vanliga fördelningen av attityd till förbättringsarbete är att ca 1/3 är 
för förändring, 1/3 är tveksamma och 1/3 är emot förändring (Ljungberg, 2000).  
 

5.4 Val av förbättringsområden 
I förbättringsarbetet är det viktigt att arbeta med de faktorer som ger bäst effekt. Tänk 
på Jurans princip om ”the vital few and useful many”. Den så kallade 80-20-regeln 
innebär ungefär samma sak. De faktorer som ger bäst effekt vid förbättringar är de som 
kunden tycker är viktiga men som företaget får lågt betyg i (figur 16). 
 

 
 

 Figur 16 Bäst utnyttjas resurserna genom att lägga förbättringsarbetet på sådant som företaget får 
lågt betyg i men kunden upplever som viktigt (Bergman & Klefsjö, 2001) 
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6 Analys av kvalitetsbristkostnader i 
monteringshallen 

6.1 Vad beror kvalitetsbristkostnaderna på? 
Orsakerna till kvalitetsbristkostnaderna är svåra att få en bra bild av på grund av 
bristande uppföljning. Den ekonomiska uppföljningen brister också då enbart tid för 
maskin och arbete med densamma räknas in. Av dessa anledningar går det bara att 
skapa sig en allmän bild av orsakerna. En direkt övergripande orsak är att systematiskt 
förbättringsarbete, i avsaknad av en förbättringssamordnare, är bortprioriterat och att 
protokoll saknas i de flesta fall från de möten som hålls. I de fall som 
förbättringsförslag har tagits upp på möten saknas i anteckningar uppgifter om 
ansvarig. Vidare finns det få checklistor och fastslagna procedurer. Det system som 
används för uppföljning av kvalitetsbristkostnader är en claimsdatabas. Databasen är 
till för att sköta reklamationer från underleverantörer och fångar därmed inte de interna 
problemen. Det finns alltså inget system för interna kvalitetsproblem. 
 
Sammanfattningsvis: 
• Resursbrist och brist på engagemang för förbättringsarbete 
• Det finns få fastslagna procedurer 
• Det saknas metod/system för att fånga interna kvalitetsbrister 
 

6.1.1 Orsakerna saknas i dokumentation 

Det finns mycket detaljerad ekonomisk fakta ända ner på maskinnivå med 
sammanställningar för olika avdelningar. Det som inte finns lagrat är anledningarna till 
omarbetningarna. Det gör att det helt enkelt inte finns någon möjlighet att sortera för 
att på så vis få fram vad som är de största orsakerna och inte heller hur stora 
kvalitetsbristkostnaderna är för olika omarbetningar. Genom ett byte, för några år 
sedan, av det administrativa systemet försvann möjligheten sätta tre olika kategorier på 
omarbetningarna. Ingen har dock upprättat någon kravlista för det nya administrativa 
systemet för att anpassa det till verksamhetens önskemål och krav. Att orsakerna är 
svåra att klarlägga är inget konstig då en anställd kommenterade det hela med "Det är 
ingen efterfrågan på orsaker". Självklart läggs det då ingen tid på att ta reda på 
orsakerna. 
 
Sammanfattningsvis: 
• Det saknas kravlista för det administrativa systemet 
 

6.1.2 Personalens åsikter och attityd 

Anställda menar att det är fel att fånga upp mindre fel, upp till en halvtimmes jobb, 
eftersom det hindrar dem i deras jobb. "Det är hanterbart" är en kommentar om alla 
små problem som ständigt uppstår. Konstruktionsproblem tas oftast direkt på telefon 
med konstruktör men det är enbart felen som tar över en halvtimme att fixa som skrivs 
upp och gås igenom vid det avslutande projektmötet. Deras största problem är sena 
leveranser och delleveranser.  Delleveranserna upplevs som ett problem därför att det 
ofta kommer i fel ordning dvs detaljerna som kommer först är beroende av en senare 
delleverans. Det saknas också rutiner för hur arbetet mellan montagehall och 
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konstruktion ska bedrivas. Tiden det tar att skicka tillbaka felaktiga detaljer till 
leverantören är för lång vilket gör att man helt enkelt struntar i att skicka och rättar 
istället till det själva. 
 
Högre upp i tjänstemannanivå upplevs kvaliteten som för dålig från 
underleverantörerna. Det påpekas att felet nog ligger i inköpsproceduren eftersom det 
hela tiden jagas lägsta pris och att det därmed byts leverantörer. Det hinner aldrig bli 
något djupare samarbete. Även på denna nivå påpekas problemet med sena leveranser 
En annat stort problem är rena ritningsproblem som beror på att ritningsunderlag inte 
har kopierats från senaste projektet av en liknande maskin. Det har dock blivit bättre 
då det numera är ett mycket tätare samarbete med konstruktion. 
 
För att ett arbetskort ska lämnas ut krävs det att alla ingående delar har 
ankomstregisterats. Den rutinen följs inte alltid vilket i sin tur skapar förseningar. Det 
är mycket letande vid godsmottagningen på grund av att mycket av inrapporteringen 
sker manuellt. Det tar mycket tid och skapar extrajobb som skulle kunna användas till 
ankomstkontroll istället. 
 
Det finns också en, på alla nivåer, viss förhoppning om en "mirakelkur" som rättar till 
bristerna. Antingen ska det ske genom en metod som bara är att applicera på 
organisationen och/eller genom att det fås ett kvalitetssystem som är användarvänligt. 
Uttalandet "Sex Sigma är det senaste inom kvalitet" visar på tron att bara metoden är 
rätt (den senaste) så kommer också kvalitetsarbetet att fungera bra. 
 
Några kommentarer kring kvalitetsarbetet var bl.a. "Kvalitetsprojekten slutar alltid 
med ett gäng entusiaster och specialister som inte känner någon efterfrågan på 
kvalitetsinformationen" och "KSD120 var ett sånt där projekt om kvalitet.” Det har 
varit ett antal genom åren". Det visar att projektupplägget tolkas precis som det ska. 
Definitionen av projekt är just tidsbegränsade, väl avgränsade uppgifter.  
 
Reklamationer ska skötas med claimsdatabasen men den upplevs av flera som 
omständlig, trög och utan någon koppling till andra system. Det är till stor nackdel att 
det är svårt att få fram statistik. Den går inte heller att använda utan bredband vilket i 
många fall utesluter användning ute på fältet.  Att den är utan koppling till andra 
system får ses som en anledning till att kostnaderna som krävs in från 
underleverantörerna inte hamnar i claimsdatabasen på grund av det merarbete som det 
medför. Andra menar att det inte finns några som helst problem. De menar att 
problemet ligger i att databasen inte används så som det är tänkt. Någon yttrade "Alla 
har fått utbildning" som ett argument för att bevisa detta. Problemet får nog sägas vara 
en blandning av inställning, utbildning och brist på förståelse för hur deras del i kedjan 
påverkar andras arbete. Frågetecken bland de anställda finns också kring vilka som tar 
del av informationen som läggs in i claimsdatabasen. 
  
Det finns en attityd att "det här är vårt, det är ert" vilket gör problemen olösliga 
eftersom det är "de andras" problem. Det behövs en förståelse för andras 
arbetsuppgifter och den anställdes egen del i processen. Det behövs även göras 
förtydliganden mellan olika avdelningar i vad som förväntas från dom och vad som det 
förväntas att montagehallen lämnar ifrån sig. Tydligast kan detta beskrivas med 
följande kommentarer: "Montage upptäcker de felen" och "vi är utsatta för 
omständigheter" 
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Sammanfattningsvis: 
• Att fånga upp fel hindrar dem i deras jobb 
• Ett stort problem är sena leveranser och delleveranser 
• För dålig kvalitet från underleverantörer 
• Förhoppningar om "mirakelkur" i form av den senaste metoden inom kvalitet 
• Claimsdatabasen upplevs som isolerad och trög 
• Problemen är olösliga då de beror på "andra". 
 

6.1.3 Saknas strategi för kvalitetsarbete 

De problem som uppstår löses i många fall genom akututryckningar. Synen på kvalitet 
skiftar dessutom hos alla medarbetare vilket har bidragit till att kvalitetsarbete upplevs 
som tidsödande. Det konstateras bara att de upplevda problemen finns men någon 
strategi för att få en gemensam syn på hur detta ska lösas verkar inte finnas. Till detta 
scenario hör det faktum att det finns lite fakta framtagen som enkelt skulle kunna 
styrka deras uppfattningar eller vägleda dem i förbättringsarbetet. Eftersom det 
dessutom finns olika uppfattningar om vilka orsakerna är till problemen blir det svårt 
att bestämma vad som kan förbättras internt och vad som måste delges externa 
avdelningar och funktioner. Det är mycket viktigt att göra denna åtskillnad eftersom 
montageavdelningen är beroende av många externa funktioner som t.ex. konstruktion, 
inköp och underleverantörer. Alla dessa påverkar varandra. En ytterligare faktor är det 
faktum att få rutiner behandlar hur samarbete ska ske mellan olika funktioner. Vidare 
vill personal från olika avdelningar veta om deras agerande ger något resultat och 
vilket detta resultat är. Att jobba med akututryckningar är vardag och de verktyg som 
finns att följa upp kvalitén med upplevs som krångliga tidstjuvar.  
 
Sammanfattningsvis: 
• Problem löses ofta med akututryckningar 
• Olika syn på vad kvalitet är 
• Lite fakta framtagen som kan vägleda dem i förbättringsarbetet 
 

6.2 Hur stora är kvalitetsbristkostnaderna? 
Kvalitetsbristkostnader inom produktion för 2005 är uppdelade i kostnadsställena 
Tissue machines, Rebuilds, Yankee och Symbelt. Det kalkylerade värdet på den totala 
kvalitetsbristkostnaden inom produktion låg på ca 1,8 miljoner kr. Kalkylerad 
felkostnad är normalt en procent (1 %) av Metso Karlstad produktions omsättning. 
Slutsumman hamnade dock nära 3 miljoner kr alltså knappt två procent (2 %) av 
omsättningen. Av de olika kostnadsställena inom produktion utmärker sig rebuilds-
delen negativt med ett överskridande av sin budget på 241 %! Tissue machines 
kommer inte långt efter med 178 %. Kostnadsmässigt ligger dock Tissue machines 
skyhögt över de andra. Granskning av Tissue machines visar att konstruktion står för 
41 % högre kostnader än tillverkningen, och då drar ändå tillverkningen över budgeten 
med drygt 15 %. Med fortsatt nedbrytning kommer Press&Yankee sektionen att 
utmärka sig negativt med 5 av 6 möjliga "1:a" platser inom AFA (Assembly Factory). 
Med fyra "2:a" platser kommer Reel som god två efter Press&Yankee sektionen i 
kvalitetsbristkostnader. Att dessa två områden är upphovet till den största delen av 
kvalitetsbristkostnaderna visas genom det faktum att de har 56 % respektive 12 % av 
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alla registrerade kvalitetsbristkostnader som finns för AFA. Tillsammans står de alltså 
för drygt 2/3! För konstruktion gäller också fördelningen 2/3 men med 36 % för 
Press&Yankee och 31 % Reel. Om samma granskning görs för Rebuilds så hamnar 
även där Press&Yankee i topp med de högsta kostnaderna. I nedanstående tabell (figur 
17) sammanfattas kvalitetsbristkostnaderna för 2005 
 
Kvalitetsbristkostnader för Karlstad produktion 2005 
Totalt kalkylerat Total faktisk kostnad 
1,8 miljoner ~3 miljoner 
  
Rebuilds + 241 % 
Tissue machines + 178 % 
  
Tissue machines fördelning Total faktisk kostnad Tissue machines 
Konstruktion + 63 % 
Tillverkning + 15 % 
  
Tillverkning (AFA)  
Press&Yankee Högst kostnader med 5 av 6 möjliga "1:a" 

platser kostnadsmässigt inom Tissue 
machines 

 56 % av totala kvalitetsbristkostnaderna 
för AFA 

 Högsta kostnaderna även inom Rebuilds 
  
Reel Näst största kostnadsstället med 4 st "2:a" 

platser 
 12 % av totala kvalitetsbristkostnaderna 

för AFA 
 Näst högsta kostnaderna inom Rebuilds 
Figur 17 Tabellen ger en överblick över de två största kostnadsställena för kvalitetsbrister 
 

6.2.1 Var finns kvalitetsbristkostnaderna? 

Tidigare gjordes det mesta av tillverkningen i Karlstad. Efterhand har det 
rationaliserats och till viss del lagts ut på underleverantörer. Nu för tiden så kommer 
allt som monteras till ca 10 % från tillverkningen i Karlstad, 35 % kommer från andra 
Metsoenheter och resterande 55 % är från externa underleverantörer. Med en så liten 
andel egen produktion kommer den övervägande andelen felaktigheter uppstå utanför 
tillverkningen. Det gör i sin tur att processerna hamnar i fokus.  
 
En återkommande synpunkt i intervjuerna är att detaljer inte kommer i tid. Det visar på 
vikten av att föregående processer har rutiner som ger underleverantörerna underlag 
och beställning i tid. Mycket viktigt är också att uppföljning sker på alla reklamationer 
och att summan som krävs även innefattar kostnader för undersökning, beslut etc och 
inte bara för maskinkostnad.  
 
Sammanfattningsvis: 
• 10 % tillverkas i Karlstad 
• Processer i fokus 
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7 Förbättringsförslag för kvalitetsarbete 

7.1 Generella råd kring kvalitetsarbete 
Först och främst måste det påpekas att kvalitet är en process för arbetet tar aldrig slut. 
Projekt är avgränsade arbeten med tydliga start och slut. Att genomföra ett 
kvalitetsprojekt innebär med andra ord att när projektet är slut så finns inte heller 
längre kvalitet med på dagordningen. Det tar lång tid innan kvalitetsförbättringar blir 
en naturlig del i arbetet. Med en förbättringssamordnare/ledare kommer kvalitetsfrågor 
att bli mer synliga och visa att det är viktigt att jobba med kvalitet och förbättringar. 
För att underlätta införandet av det nya arbetssättet kan det vara bra att välja bort vissa 
interna standarder och bara behålla de mest nödvändiga (Offerman, Nr1/2005). För 
mycket systematik hämmar kreativiteten. Helling (Jirby, 2005) menar att det är mycket 
viktigt att ledningen har ett systematiskt angreppssätt för att förändra kulturen i 
företaget. Förändringarna får inte vara för stora och de måste få ta tid om man inte vill 
förlora personalen på vägen. Det betyder att uthållighet är en mycket viktig del i att få 
framgång. Att använda standardmodeller utan att anpassa dem till den egna 
organisationen är också att försvåra genomförandet då modellen inte kanske inte 
passar den mognad som företaget har just då. Det viktigaste är dock att ledare vågar 
genomföra förändringar (Jirby, 2005). För att närma sig målet att vara ett problemfritt 
företag krävs det att information ständigt överförs mellan personer. Det behövs också 
en aldrig sinande ström av utbildning. Varenda person i företaget måste förstå vilken 
roll individen spelar för kvaliteten (Crosby, 1988). 
 

7.2 Skapa en grund för kvalitetstänkande 

7.2.1 Utbildning 

Det första som måste hända är att alla måste förstå kvalitet på samma sätt dvs det 
behövs utbildning från ledning till operatör. Eftersom de flesta inte har erfarenhet av 
tankegångarna när det gäller kvalitet dyker det upp problem i samband med att kvalitet 
ska införas. Att genomföra en breddutbildning för samtliga anställda innehållande bl.a. 
kvalitetsbegreppet, kvalitetsekonomi, förbättringsmetoder är en bra investering för att 
skapa en samsyn och ett gemensamt språk. Det är viktigt att någon från ledningen är 
med för att få insikt i vilka frågor som diskuteras och hur deras verklighet ser ut. Tänk 
igenom varför kvaliteten (kriterierna) inte har följts upp innan. En orsak kan vara att 
man inte har insett vinsten med att lägga tid på kvalitetsfrågor. En annan anledning till 
att instruktioner och listor inte följs är att det är skrivbordsprodukter som personalen 
inte känner igen sig i. Det är viktigt att klargöra vilka som finns innan man skapar de 
nya. Detta för att skapa en enhetlig standard som alla förstår meningen och bakgrunden 
till. Om motivationen (t.ex. p.g.a. att någon annan skrivit standarden), förmågan (t.ex. 
p.g.a. kompetensbrist) eller möjligheten (t.ex. p.g.a. brist på tid) inte skulle finnas, 
kommer standarderna inte att följas oavsett hur hårt chefen försöker driva igenom dem. 
Att istället låta arbetsgrupperna ta fram sina egna standarder kommer de själva att 
definiera sina egna roller och kommer också att göra åtaganden för att fullgöra dem. 
Därför är det viktigt med utbildning innan det ställs krav på kvalitetsuppföljning. Alla 
delaktiga avdelningar och personal från högsta ledningen till operatörsnivå ha 
tillräcklig kunskap inom kvalitet och veta varför man gör det. När gruppen väl har 
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startat är det av vikt att efterfrågan av utbildning kommer från gruppen. Det är då 
utbildningen verkligen får effekt (Ljungberg, 2000).  Här kan en 
förbättringssamordnare/ledare bidra genom att ge utbildning direkt till gruppen i 
samband med förbättringsarbetet. Många gånger räcker det dock inte med att öppna 
möjligheterna, en del människor behöver uppmuntran och stöd för att våga ta steget 
och skaffa sig nya kunskaper och insikter. 
 

7.2.2 Kommunikation 

Den dagliga kommunikationen är viktig så att chefer och ledning visar att de bryr sig 
om personalens tankar och idéer. De måste följa upp, mäta och ta del av 
förbättringsresultat samt puffa på så att beslut tas och arbetet går vidare. 
Kommunikationsproblem är troligtvis orsakat flertalet missuppfattningar och misstag 
inom de flesta verksamheter (Ljungberg, 2000). Som chef måste man se till att det 
finns förutsättningar att göra förbättringar. En del i detta är att skapa personalgrupper 
som tillsammans jobbar med målrelaterat arbete. Varje månad redovisar de vad de har 
gjort och om förändringen föll ut som det var tänkt. Säkerställ att personalgrupperna 
verkligen sätter igång med metodiska förbättringar. Det är nödvändigt eftersom varje 
människa tolkar ny information utifrån sina egna preferenser och förvränger på så sätt 
den mottagna informationen (Ljungberg, 2000). De som sitter i ledningen ska gå dit 
där det verkligen händer och visa gruppen uppmärksamhet och stöd. Enligt Magnusson 
(Lilieqvist, 2006) så ska chefen ge förutsättningarna och sätta upp övergripande mål 
och inte ge tydliga instruktioner. Chefen ska undvika att lägga sig i vad de olika 
personalgrupperna gör för att nå målet eftersom det hämmar kreativiteten. Vidare anser 
Magnusson att deltagarnas personliga egenskaper inte spelar så stor roll för resultatet. 
För både ledning och personal gäller det dessutom att lära sig mer genom att studera 
andra företag som har kommit längre och delta i konferenser. Sist men inte minst finns 
det mycket att läsa i ämnet.  
 

7.2.3 Målbaserat ledarskap 

Mål blir ofta inte realiserade. Forsberg & Olsson (2005) menar att ett målarbete som 
utgår från ledningen ofta stöter på flera problem. Det beror i huvudsak på tre saker.  
 

• Medarbetarna tar inte målen som något som berör dem.  
• För det andra upplevs det inte som att målen bidrar till några verkningsfulla 

förbättringar eller ens hör till den egna nivån.  
• Till sist så används inte egen kompetens för initiativ till förbättringar utan det 

trycks på uppifrån.  
 
Enligt Forsberg & Olsson är detta de vanligaste orsakerna till att målen inte realiseras. 
Ett sätt att komma förbi dessa problem är att införa målbaserat ledarskap. Då utgår 
istället målen parallellt i organisationen. Det innebär att alla chefer och ledare oavsett 
position sätter och driver egna mål för sin verksamhet. Chefer på respektive nivå 
kontrollerar med sin uppdragsgivare att deras mål stämmer med organisationens mål. 
För att lyckas krävs det mål även för t.ex. planeringsnoggrannheten, kvalitetsutbytet 
och resursutnyttjandet. En förutsättning är att ledningen undersöker vilka förväntningar 
och krav som de viktigaste intressenterna har på verksamheten. Det räcker alltså inte 
med ekonomiska mål som budget och försäljning. Forsberg menar också att initiativet 
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kan man ta själv och att målen drivs där de ska genomföras (Forsberg & Olsson, 
2005). 
 

7.2.4 Ge tydlig respons på förbättringsförslagen 

Det finns enligt Edvardsson & Thomasson (1992) några enkla grundregler som kan 
leda till framgång om man följer dem. Grundreglerna är fyra stycken: 
1. Ge feedback till förslagsställaren snabbt! 
2. Belöna förslag som kan realiseras! 
3. Om ett förslag inte kan realiseras, motivera noggrant varför! 
4. Se till att så många förslag som möjligt blir "antagna", även om det handlar om 

mycket små förbättringar! 
 
Komplettera med några andra regler som hjälper till att skapa en attitydförändring. 
1. Åtgärda allt som personalen tycker är viktigt. 
2. Gör allt för att bli av med gamla surdegar. 
3. Skapa tillit genom att hålla det som lovats. 
4. Skapa tilltro till det nya genom att lyssna på de som vet. 
 
Metso har ändrat sitt belöningssystem från förslag till gruppvis med en förbättring per 
år och anställd eller det antal som finns på målkort. Det kan vara ett sätt att få gruppen 
att jobba men det kan också ha rakt motsatt verkan. Att se på de anställda som grupper 
gör att personlig tillfredsställelse hamnar i skymundan. Glöm inte bort att det även 
individen måste få uppmuntran. Den som kommer med flera förslag där förtjänsten är 
stor kan uppleva att företaget inte visar tillräcklig uppskattning med endast gruppvis 
belöning. Denna uppfattning kan sprida sig till övrig personal och företaget missar 
därmed en del innovativa förslag eftersom man "inte får något för det". 
 

7.3 Ta bort osäkerheten kring förbättringsarbetet 

7.3.1 Enkla möten ger trygghet 

Medarbetarna ska känna trygghet i att våga tala om att något inte fungerar som det 
borde. Trygghet är att veta att förändringar inte är farliga, det som är farligt är att inga 
förändringar sker. Richtnér (Holmgren, 2005) menar att för att kunna skapa ett 
innovativt klimat krävs det mötesplatser där personer på olika nivåer och med olika 
arbetsuppgifter har möjlighet att träffas och diskutera idéer och förslag. Till exempel 
kan man samla kaffeautomaterna till ett ställe vilket gör att alla samlas när det är dags 
för en fika. Den som vill kan då på ett enkelt sätt byta några ord med ledningen eller 
diskutera en idé med någon från ekonomi eller produktion. Att inte ha eller ta bort 
gränsöverskridande möten är enligt Richtnér mycket farligt för långsiktigt betyder de 
allt. 
 
Bra idéer gör att företaget tjänar pengar men för att fånga bra idéer behöver man skapa 
möten för att ge dem luft. 
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7.3.2 Inga uppsägningar på grund av förbättringsarbete 

Det får absolut inte ske några avskedanden på grund av att förbättringsarbetet gjort 
deras arbete överflödigt. Gör man det kan man glömma nya förbättringsförslag från 
personalen. Istället får personen nya arbetsuppgifter som t.ex. hitta nya affärer och att 
förbättra verksamheten ytterligare. Det är dessutom bra om personalen kan göra flera 
olika typer av jobb då det ökar flexibiliteten i organisationen och underlättar om man 
behöver öka kapacitetsbehovet i någon del under en period (Offerman, 2005). Figur 18 
visar sammanhanget på ett tydligt sätt. 

 

 
 

 Figur 18 Resurser som frigörs i nuvarande verksamhet återinvesteras i tillväxt (Ohde&Co, 2001) 
 

7.3.3 Kvalitetsarbete är inte frivilligt 

Det är viktigt att alla förstår att kvalitetsarbetet inte är frivilligt utan en nödvändighet. 
Om inte det synsättet ändras kommer arbetsgrupperna att långsamt tyna bort. Det finns 
alltså inga ursäkter för att inte delta i arbetsgruppen.  
 

7.3.4 Välj pilotgrupp eller avdelning för förbättringsarbete 

Till skillnad från utbildningssteget som alla ska genomgå så är det mer effektivt att 
använda sig av en pilotgrupp än att börja överallt samtidigt. Denna eller dessa grupper 
får börja med förbättringsarbetet för att på så sätt väcka nyfikenhet och intresse hos 
övriga att också börja med förbättringsarbete. Detta görs också för att kunna uppskatta 
vilka resurser som t.ex. utbildning det kommer att krävas. Det går då också att undvika 
de största misstagen och det ökar förståelsen för arbetet. 
 

7.4 Gör kvalitetstänkandet och ansvaret tydligt 

7.4.1 Kvalitetskultur 

En kultur bygger på att det finns grundläggande, gemensamma värderingar som delas 
av de flesta i företaget. En del i detta är kvalitetstänkande. Att odla en kvalitetskultur 
är att organisera för kvalitet och att inympa ett kvalitetstänkande som når alla i 
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företaget. Det är fel att tro att försök att ändra kulturen leder till ändrat beteende i 
organisationen. Det är snarare tvärtom; ett ändrat beteende kan så småningom 
medverka till en förändrad kultur. Om ledningen inte bara i ord, utan också i beteende 
och handling, visar att den prioriterar kvalitetsutvecklingen högt, så kan det leda till att 
en kvalitetskultur utvecklas. Ett framgångsrikt kvalitetsutvecklingsarbete kräver 
kulturförståelse (Edvardsson, 1992). 
 

7.4.2 Processer 

Enligt Bergman & Klefsjö (2001) betecknar ordet process olika typer av förlopp. 
Processer handlar till stor del om människor och deras koordination dom emellan. Det 
handlar mer om lagarbete än maskiner och produktion. En process har en början och 
ett slut, den har sina kunder och leverantörer, den består av ett nätverk av ingående 
aktiviteter, den producerar värde till interna eller externa kunder och upprepas gång på 
gång (Bergman & Klefsjö, 2001). Arbeta kontinuerligt på att förbättra alla processer. 
Kvaliteten förbättras inte en gång för alla. Det fordras en ständigt pågående utveckling 
och förändring i hela organisationen för en bibehållen och förbättrad kvalitet på 
slutprodukterna. Varje process ska med minimal resursåtgång tillgodose behoven hos 
sina kunder. För att processen ska få bästa möjligheterna att fungera bra krävs det att 
de som levererar till processen blir uppmärksammade och underrättade om vad de 
förväntas göra. Med processerna i fokus flyttas uppmärksamheten från "vem gör vad" 
till en undran över hur resultaten egentligen arbetas fram. Dessutom gör fokus på 
processerna det mer tydligt hur medarbetare bidrar till resultatet vilket i sin tur gör det 
enklare att skapa en gemensam vision i företaget (Bergman & Klefsjö, 2001). 
 

7.4.3 Roller 

Bergman & Klefsjö menar att en mycket viktig del av processtänkandet är roller 
eftersom de beskriver den kompetens som organisationen behöver. Befattningar 
beskriver inte, vilket roller gör, vad en individ utför för arbete. En roll är något som är 
kopplat till specifika aktiviteter som utförs i organisationens processer. På det viset kan 
man identifiera vilken kompetens som en roll i processen behöver för att kunna utföra 
sina uppgifter till fullo. Med rollen följer befogenheter och ansvar som kanske inte 
alltid är formellt definierat. Det är just det som är en anledning till att 
missuppfattningar ofta uppstår inom en organisation om vilket ansvar som vilar på 
respektive individ. Vanligt är då att organisationen möjligen har en funktionell 
befattningsbeskrivning istället för att ha definierat ansvaret per roll (Bergman & 
Klefsjö, 2001). Med roller kommer också fokus att hamna på interaktionen mellan 
rollerna. Bra koordination mellan rollerna i processen ses som en förutsättning för att 
nå framgång. Att utveckla rollinnehavarens kompetens borde vara naturligt vilket ger 
frågeställningar som: Vilken kompetens behövs? Definierat rollernas kompetens? 
Vilka ska ha rollerna? 
 

7.5 Verktyg och hjälpmedel för kvalitets- och 
förbättringsarbete 

De verktyg och hjälpmedel som finns idag upplevs som något trubbiga. Det beror till 
stora delar på att olika personalgrupper inte har gjort kravlistor på vilken information 
de vill ha i respektive system. Ett bra sätt att få igång förbättringsgrupper är att låta 
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dem göra kravanalys och utforma de hjälpmedel som de själva ska använda, speciellt 
om ett nuvarande system upplevs som krångligt och otillräckligt. Det går att rapportera 
tid med tidskoder som då skulle göra det möjligt att härleda tiden till en viss aktivitet. 
Med en koppling mellan claimsdatabasen och Baan (affärssystem) går det att få över 
information för vidare analys. 
 

7.5.1 Verksamhetsanalys 

För att få bättre förutsättningar för kvalitetsutveckling kan t.ex. verktyget Insiqt från 
SIQ användas. Det ger en snabb helhetsrapport om läget i organisationen. Det medför 
att utvärderingen ger en aktuell bild av verksamhetsområdena. Den visar om det råder 
enighet kring förbättringar och mål (Lilieqvist, Nr3/2005). Detta fås genom att det är 
webbaserat verktyg som ger alla anställda tillfälle att medverka i en självvärdering. 
Det skapar sin tur engagemang vilket underlättar det framtida förbättringsarbetet. Med 
en uppbyggnad som innebär att det går att följa varje sitt område och göra jämförelser 
med andra gör det hela mer påtagligt. Resultatet går att granska ända ner på frågenivå 
och med dess många resultatområden så ger det efter analys en mycket bra grund för 
vad som ska prioriteras i kvalitetsarbetet framöver (SIQ, 2006) 
 
 
Kvalitetssystem 
Ett effektivt sätt att få samstämmig information är att använda ett grafiskt och 
processorienterat verksamhetssystem som dessutom kan publiceras på intranätet.  
Fördelarna är bl.a. att textmängden minskas betydligt samtidigt som blir lättare att få 
en överblick. Dessutom skrivs allting bara en gång och alla anställda får tillgång till 
samma uppgifter. Genom processbeskrivningarna går det lätt att följa upp 
förbättringsförslag och det är enkelt att se ansvarsområdena.  
 

7.5.2 QC story 

QC story (Quality Circle) är en japansk metod som på ett strukturerat sätt engagerar 
medarbetarna i företagets problemlösningsarbete. Den är inte att förväxla med svenska 
kvalitetscirklar. Denna metod är ett effektivt sätt att få den skärpa i 
problemlösningsarbetet som ständiga förbättringar egentligen kräver. Enligt Agurén 
(Agurén, 2005) är QC story en utveckling av PDCA-hjulet (Plan-Do-Check-Act eller 
PDSA där S står för Study) och har den fördelen att den ligger närmare svensk 
ledningskultur än DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control) enligt Sex 
Sigma. Vidare påpekas att denna metod går längre i ett bestämt avseende, nämligen 
utvecklandet av medarbetarna. Medarbetarna närmar sig något som liknar 
självständiga förbättringsledare och problemlösare. QC story sätter också 
förbättringsgrupperna i centrum genom att deras arbete avrapporteras enligt den 
standardiserade QC story-mallen och, inte minst viktigt, inom en standardiserad 
tidsrymd. Som exempel visas på ett företag där varje grupp två gånger per år att 
redovisade alla sju stegen, för två av tre uppdrag, för andra förbättringsgrupper och 
företagsledningen. Det krävs att det är noggrant förberett då varje presentation inte fick 
ta mer än tretton (13) minuter. I Aguréns artikel visas också på att ledningen är de som 
formulerar olika uppdrag till olika förbättringsgrupper. Antagandet som görs av 
problemets orsak är att det finns brister i olika processer. Då faller det sig naturligt att 
ställa frågan om vilka processer som finns och i vilka som upphovet till problemet går 
att finna. Förbättringar kan dock dras igång av andra orsaker som t.ex. en avvikelse. 
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Denna metod ger en väldigt strikt gång som resulterar i hög träffsäkerhet och tydlig 
plan för genomförandet. Det är också viktigt att påpeka att mallen också är 
dagordningen för den som presenterar det genomförda förbättringsarbetet. Agurén 
presenterar sjustegsmodellen i QC story på följande sätt: 
 
Steg 1, Uppdraget 
Mål: Att fastställa temat för och syftet med att angripa ett visst problem eller 
förbättringsuppdrag.  
Frågor: Hur mycket bättre behöver vi bli för att nå acceptabel nivå? Hur ska vi mäta de 
förbättringar vi kommer att åstadkomma? Kan vi göra en plan för arbetet? 
 
Steg 2, Utgångsläget 
Mål: Att beskriva den situation eller process som problemet existerar i. 
Frågor: Hur har processen utvecklats historiskt? Kan processen framställas grafiskt? 
Vilka är symptomen på att problemet finns? När och var uppträder dessa? 
 
Steg 3, Orsaker 
Mål: Att fastställa orsakerna och deras relativa betydelser. 
Frågor: Vilka faktiska orsaker ligger bakom de mätbara symtomen? Finns det ännu 
djupare liggande orsaker? Vilka personer är med hänsyn till orsakernas karaktär de 
bästa att angripa situationen? 
 
Steg 4, Lösningar 
Mål: Att utveckla, testa och införa relevanta lösningar. 
Frågor: Kan vi finna lösningar som påverkar de bakomliggande förhållandena som 
orsakar problemet? Hur ska vi utvärdera de olika lösningsförslag som vi kan komma 
på? Hur ska vi testa vad de olika förslagen går för? Vilket förslag är bäst? Hur inför vi 
det? 
 
Steg 5, Resultat 
Mål: Att utvärdera genomförda förändringar och sättet att genomföra dem. 
Frågor: Vilket resultat uppnådde vi? Blev processen så mycket bättre som vi tänkte 
från början? Om inte, vad beror på otillräcklig lösning och vad beror på felaktigt 
införande av lösningen? 
 
Steg 6, Standardisering 
Mål: Att upprätthålla de vunna fördelarna genom att standardisera arbetsmetoder, 
rutiner och system. 
Frågor: Hur ska den nya metoden dokumenteras? Hur kan alla som ska tillämpa den 
lära sig den? Vad gör vi om vi tenderar att halka tillbaka till den gamla metoden? Hur 
kommer vi att följa metodtillämpningen? Hur vet vi att vi följer vår uppsatta standard? 
Vilka hjälpmedel har vi för att studera vår metodtillämpning och för att korrigera vid 
avvikelser? 
 
Steg 7, Fortsatt arbete 
Mål: Att fortsätta förbättringsarbete och bevara erfarenheterna från detta uppdrag. 
Frågor: Vilka behov av förbättringar kvarstår efter de gjorda förändringarna? Vilka är 
våra förslag till undersökningar av återstående förbättringsmöjligheter? Vad lärde vi 
oss av detta uppdrag? Hur kan de erfarenheterna kommuniceras till andra? Hur 
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kommer dokumentationen av det genomförda uppdraget att användas? Hur kommer 
uppdraget att avslutas? Hur firar vi framgången? 
 
QC story knyter också an till det som Metso skriver om förbättringsverksamhetens 
syfte. Syftet är att öka företagets lönsamhet genom att: 
• engagera alla medarbetare i att förbättra och utveckla sina egna befattningar 
• använda bättre verktyg för att systematiskt lösa verksamhetsproblem, på ett sätt så 

att de inte återkommer 
• ändra fokus från att lösa tillfälliga problem till att lösa verksamhetens kroniska 

problem. 
 
Med denna metod fås alltså ett strukturerat angreppssätt som involverar alla från 
operatörer till ledning. Med mindre förbättringar skulle grupperna kunna jobba på 
nästan helt självständigt utan beslut från chefen i och med det strukturerade 
arbetssättet. Regelmässig utvärdering underlättas också genom det standardiserade 
arbetssättet hos QC story (Agurén, 2005).  
 

7.6 Praktiska förslag kring förbättringsförslaget 
Information om varför. Även om förändringarna i stort är positiva, så kan den enskilde 
individen känna sig hotad. Det handlar om osäkerhet om konsekvenser av 
förändringarna, om ovillighet att avstå från egna privilegier och om medvetenhet om 
svagheter i de förestående förändringarna. Oavsett om det är motiverat eller inte så 
måste det undanröjas om förändringarna ska kunna genomföras framgångsrikt. 
(Edvardsson & Thomasson, 1992) 
 
Kartlägga sitt arbete.  Hjälp medarbetarna att förstå sin roll i helheten. Varifrån 
kommer de uppgifter som hamnar hos mig? Vilken eller vilka gör det arbetet? 
Kommer felen som jag upptäcker från missar tidigare i behandlingen eller är det ingen 
som vet om felen? Vad lämnar jag ifrån mig? Skapar det extraarbete i nästa led? Alla 
bör veta vilka som tar del informationen som produceras och veta vilka som 
producerar det som dom får i sin tur. Det skapar engagemang och förståelse mellan 
individer och avdelningar vilket är en god grund att bygga vidare på. 
 
Ordning och reda med 5S. Att starta med något så påtagligt kvalitetsarbete som 5S ger 
en start för ytterligare utbildning i förbättringsarbete. Det ger även baskunskaper i 
förbättringsarbete för alla anställda oavsett arbetsuppgifter. 
 
Prenumeration på t.ex. tidningen Kvalitetsmagasinet. Om det finns möjlighet att läsa 
om kvalitet i fikarummet kommer också personalen att göra det, åtminstone några, som 
då kommer att påverka de andra att skaffa sig en uppfattning om kvalitet. Det kommer 
med andra ord upp på dagordningen på ett naturligt sätt. 
 
Förbättringstavla och/eller egen intranätsida för varje avdelning. Där ska all 
information om t.ex. arbetssätt, procedurer, kvalitet, arbetsorder och ritningar gå att 
plocka fram. Under kvalitetssidan kan kopplingar till förbättringsdatabas, 
förbättringsledare och produktionsresultat ligga. Detta för att kunna ge en tydlig 
feedback och visa att förbättringarna ger resultat. För att skapa en klar gräns mellan 
utskrivna pappers giltighet jämfört med de elektroniska tillämpas regeln att utskrivna 
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papper är ogiltiga. Endast de på gruppens intranätsida är godkända dokument. Det 
skapar en trygghet hos alla inblandade parter att veta vad som gäller.  
Respektive grupp samlas några minuter en gång per vecka och går igenom vad som 
hänt med förbättringarna och då är det är alltid olika personer som håller i 
genomgångarna. För varje förslag utses en ansvarig person som också redovisar 
resultatet. Genom att olika personer håller i genomgångarna är inte gruppen sårbar på 
samma sätt och alla blir mer delaktiga i kvalitetsarbetet. De ser också mycket påtagligt 
att förbättringsarbetet ger resultat. Broström (Nyström, 2005) konstaterar att det inte 
har varit lätt komma till insikten att för att vinna tid måste man satsa tid som används 
för problemlösning. Dessutom säger Broström att det är absolut bannlyst att inte ha tid 
även om det väldigt mycket att göra. 
 
Reworkkort Specificera på digitalt reworkkort varför omarbetning krävs genom att 
länka till claimsdatabasen. Då vinns mycket eftersom där redan finns olika koder för 
olika orsaker. Med sammanställning genom Baan (affärssystem) fås detaljerade data 
om hur mycket olika åtgärder har kostat. Tidsredovisningen som ligger till grund för 
kostnaderna ska inte bara inkludera tid för bearbetning utan även konstaterade och 
beslut. Dessutom bör tid för claimsredovisning och inköp ingå. 
 
Leveransdatum enligt inköpsorder visas på en tidsaxel och/eller direkt i en kalender. 
Det gör att det är lätt för t.ex. beredare att se om och när det väntas någon speciell 
leverans. 
 
Ankomstregistrering sker med streckkodsläsare. Via trådlöst nätverk samlas 
uppgifterna i en databas och sammanställs så att det lätt går att se vad som har kommit 
in. Saknas något i leveransen så loggas det i claimsdatabasen. På det viset kommer alla 
fel, även små, med i den totala bilden. Utvald relevant information kan sedan visas 
t.ex. på arbetsgruppernas intranät. Detta gör att listor för kontroll av vad som kommit 
överflödiga. Vid ankomstregistreringen klistras det även på en streckkod för senare 
identifiering. 
 
Uttag av materiel görs med streckkodsläsare vilket gör att det då går att se att 
materialet är hämtat och dessutom datum och klockslag. 
 
Packning När packning av materiel för skeppning sker så läses streckkoden av för 
samtliga materiel som packas i en låda som i sin tur får en streckkod.  Databasen 
skapar sedan listor över innehållet i respektive låda automatiskt. På samma sätt 
fungerar det när lådorna och större detaljer packas in i containrarna.  
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8 Slutsats 
Nedanför listas förslag på åtgärder för ett förbättrat kvalitetsarbete i monteringshallen. 
 

1. Tillsätt en resurs som jobbar aktivt med förbättrings- och kvalitetsfrågor 
(förbättringssamordnare/ledare). 

2. Börja med pilotgrupp/avdelning som får utbildning i kvalitetsmetoder och 
verktyg parallellt med förbättringsarbetet. 

3. Informera och utbilda personalen i grunderna inom kvalitet för att få ett 
gemensamt språk 

4. Våga genomföra förändringar. 
5. Börja med att åtgärda saker som ger tydliga förbättringar med hjälp av 5S 
6. Förbättra Baan-systemet så att det går att spara felorsaker 
7. Kartläggning och förbättring av processerna 
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Bilaga 1. Kontakter 
 
Metso Paper Karlstad 
 
Namn Befattning 
Kjell-Åke Lindqvist  Handledare, Produktionschef 
Bengt Lennartzon Produktionsledare 
Stig Ekman Beredare montage 
Lars-Åke Connedal  Chef strategiska inköp 
Hans Lingsell  Personalchef 
Pekka Kolehmainen  Chef informationsteknik, Chef Kvalitet 
Carl Martin-Löf Controller AFA 
Ingvar Sööder  Operatör godsmottagning, ankomstkontroll 
Kurt Mikaelsson Montageledare 
Magnus Terner Montageledare 
Thomas Lindquist Chef Startup Tissue 
 
 
Karlstads universitet 
 
Anders Jansson Handledare, institutionen för maskinteknik. 
 


