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Förord 
 

Detta examensarbete har utgjort den avslutande delen inom utbildningen Industriell Ekonomi - 

Industrial Management and Logistics vid Högskolan i Gävle. Examensarbetet omfattade 15 

högskolepoäng och utfördes under våren 2013.  

 

Vi vill tacka AQ ParkoPrint AB för att vi fick förtroendet för att genomföra en fallstudie hos Er. Ett 

extra stort tack till Hans Strömberg som med varm hand mottagit oss samt bistått med all den 

information och det material som krävts för att fullfölja denna studie. Vi vill även passa på att rikta 

ett stort tack till verkstadsmedarbetarna som hjälpt oss vid utförda observationer.  

 

Ett stort tack till vår handledare Bo Lennart Andersson på Högskolan i Gävle för din hjälp samt 

vägledning. 

 

I detta arbete är litteratur med mer än 50 sidor utskrivna med sidnummer i löpande text. Referens 

med sidnummer skrivs ut enligt följande: (Svensson, 2013, s. 30) eller Svensson (2013, s. 30). Alla 

figurer, diagram, kalkyler och mallar är skapade av författarna om inget annat anges. 

 

Gävle, maj 2013 

Robin Fallström     Robert Wiklund 



	  

	  

Sammanfattning 

När en ny produkt lanseras på marknaden uppkommer det med stor sannolikhet brister som inte 

tidigare upptäckts. Syftet med denna studie är att skapa en arbetsmodell för hur medelstora företag 

ska hantera kvalitetsavvikelser som uppkommer inom produktion. För att skapa en realistisk modell 

för hur dessa kvalitetsavvikelser skall hanteras, baseras detta examensarbete på en fallstudie utförd 

på ett tillverkande företag vid namn AQ ParkoPrint AB som är beläget i Gävle.  

Följande forskningsfrågor har besvarats för att understödja det huvudsakliga syftet: 

• Vilka kvalitetsavvikelser kan uppkomma inom medelstora företag? 

• Hur kan dessa kvalitetsavvikelser hanteras samt om möjligt reduceras? 

 

Metoderna som använts i studien är intervjuer och observationer. Fem intervjuer och två 

observationer utfördes på AQ ParkoPrint AB. Den arbetsmodell som skapats kallas för 

femstegsmodellen och innebär att processen för att hantera kvalitetsavvikelser delats upp i fem steg: 

dokumentera, utred, illustrera, forma åtgärdsförslag och genomför. Femstegsmodellen är utformad 

för medelstora tillverkande företag och inriktad på att skapa ett arbetssätt för systematiskt arbete 

med hantering samt om möjligt reducering av kvalitetsbrister. Dessa steg är flexibla på det viset att 

varje företag utformar egna åtgärdshanteringar och använder femstegsmodellen som grundstruktur i 

det fullständiga kvalitetsarbetet. 

Med hjälp av den utvecklade femstegsmodellen kan medelstora företag hantera och reducera sina 

kvalitetsbrister. Arbetsmodellen i sig kräver inga kostsamma verktyg utan det som styr kostnaderna 

är omfattningen av det arbete som läggs på samtliga steg.  

I denna studie presenteras även frågeställningar som företag kan arbeta utifrån för att reducera 

kvalitetsbrister som kan härledas till underleverantörer. Fallstudien påvisar att de kvalitetsavvikelser 

som uppkommer troligtvis kan härledas till underleverantörerna. 

 

Nyckelord: Kvalitetsavvikelse, kvalitetsbrist, kvalitetsförbättring, parkeringsautomat, leverantör.  



	  

	  

Abstract 

When a new product is launched, product defects in various processes and process steps will 

probably appear that were not previously known or detected. The purpose of this study is to create a 

working model for how middle-sized companies should manage to handle defects in quality that 

will appear in manufacturing productions. To be able to create a realistic model, this thesis will be 

based on a case study of a manufacturing company by the name of AQ ParkoPrint AB, located in 

Gävle, Sweden. 

The following research questions are answered in order to support the main purpose: 

 

• What defects in quality occur most often in middle-sized manufacturing companies? 

• How can these defects in quality be managed, and if possible, be reduced? 

 

The methods used in this study are interviews and observations. Five interviews and two 

observations were performed on AQ ParkoPrint AB. The working model that was created was 

named “Five-step-model” and involves the process of managing defects in quality divided into five 

steps: document, investigate, illustrate, propose action and implement. The “Five-step model” is 

designed for middle-sized manufacturing companies focused on creating a way to work 

systematically with how to managing quality defects and how to reduce them if possible. The steps 

in this model are flexible because every single company should be able to customize each step to 

suit their company needs, and only use the “Five-step model” that is created in this study as the 

basic structure of the quality work. The case study shows that the suppliers are the major 

contributors of causing quality defects. Middle-sized companies can use the developed five step 

model to handle and reduce their quality defects. The “Five-step model” itself requires no expensive 

tools. It is the extent of the work in every specific step that determines the costs. 

This study also presents some question formulations that companies can use to reduce their quality 

defects that can be traced back to the subcontractors. 

 
Keywords: Quality deviation, defect in quality, quality improvement, parking meter, supplier
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1. Inledning 
Idag finns det cirka 6000 företag som är certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 i 

Sverige (SWEDAC, 2013). Hur många av dessa företag som trots sin certifiering inte vet hur 

de ska hantera samt reducera sina kvalitetsavvikelser finns det inga uppgifter om. När en ny 

produkt lanseras på marknaden uppkommer det med stor sannolikhet kvalitetsbrister som 

tidigare inte uppmärksammats. Företaget hade i och med tillverkningen av en ny produkt 

påträffat kvalitetsavvikelser. Kvalitetsavvikelserna identifierades och nästa steg i processen 

var därför att hitta bakomliggande orsaker för att sedan om möjligt reducera avvikelserna. I 

detta examensarbete har därför en arbetsmodell skapats för att underlätta hanteringen av 

kvalitetsbrister i medelstora företag. Det finns idag medelstora företag som inte klarar av 

tillgodose de stora krav på dokumentering som en certifierar enligt ISO 9001 kräver. I och 

med detta finns det är behov att skapa en tydligare, enklare och mer konkret arbetsmodell 

(Inc, 2014). 

 

Som underlag för att skapa en realistiskt tillämpningsbar arbetsmodell baseras detta 

examensarbete på en fallstudie utförd vid det tillverkande företaget AQ ParkoPrint AB, 

beläget i Gävle. Företaget har sedan startskedet av tillverkningen för den senaste modellen i 

deras utbud av betalningsautomater upptäckt och identifierat kvalitetsavvikelser. Eftersom att 

företaget önskar arbeta för att reducera kvalitetsavvikelserna är de öppna för förslag till hur 

hantering av avvikelserna kan se ut. Genom ständigt arbete med reducering av 

kvalitetsavvikelser skapas erfarenhet inom företag vilket leder till ökad produktivitet och 

minskade kostnader. Detta leder i sin tur ofta till större efterfrågan på företagets varor och 

tjänster (Sörqvist, 2001, s. 5). Sörqvist beskriver kvalitet som lyx och genom 

kvalitetsförbättring uppstår lyx för såväl kunden som företaget.  

Denna studie är betydande för medelstora företag som är i behov av vägledning till hur de ska 

hantera sina kvalitetsavvikelser. Förhoppningen är att medelstora företag ska kunna 

implementera delar av resultatet i denna studie för att på sikt uppnå förbättrad kvalitet. 

Företag som reducerar sina kvalitetsavvikelser reducerar även sina kostnader vilket är ett 

incitament till att ta del av resultatet från denna studie. 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa en arbetsmodell för hur medelstora företag ska hantera 

kvalitetsavvikelser som uppkommer inom produktion. Följande forskningsfrågor kommer att 

besvaras för att understödja det huvudsakliga syftet: 

• Vilka kvalitetsavvikelser kan uppkomma inom medelstora företag? 

• Hur kan dessa kvalitetsavvikelser hanteras samt om möjligt reduceras? 

1.2 Avgränsning  
En avgränsning kommer att göras genom att i huvudsak lägga fokus på medelstora företag 

som identifierat kvalitetsavvikelser i sin produktionskedja. Studien kommer även att 

avgränsas till att endast fokusera på de mest frekventa kvalitetsavvikelser som företaget AQ 

ParkoPrint AB identifierat. Den montering som fallstudien fokuserat på är när alla 

komponenter monteras in i slutprodukten, även kallad slutmontering.  
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2. Metod 
I detta avsnitt kommer det att redogöras för vilka metoder som använts vid genomförandet av 

denna fallstudie. Arbetet utgår från en fallstudie eftersom att forskningsfrågorna är 

explorativa. Frågor som är explorativa är vanligtvis öppna samt introducerar till ett område 

som är tänkt att kartläggas. För att få en studie som kan hjälpa företaget AQ ParkoPrint att 

reducera kvalitetsbrister måste problemen förstås i sitt sammanhang. Det gäller att se till 

kontexten, exempelvis till hur företagets situation ser ut. Fallstudien bygger på kvalitativa 

forskningsintervjuer eftersom det oftast är nödvändigt inom kontextuella sammanhang (Kvale 

& Brinkmann, 2014, s.119). Observationer är ett bra underlag till studien eftersom att det 

bidrar till en personlig uppfattning och bild av hur produktionen ser ut och inte bara hur de 

intervjuade personerna beskriver att det ser ut (Tjora, 2012, s. 35). För att få ökad validitet i 

studiens resultat har exempelvis intervjuer genomförts med flertalet personer inom företaget 

AQ ParkoPrint. Därutöver ger genomförda observationer ökad validitet eftersom att det bidrar 

till en ytterligare bekräftelse av vad som ska mätas. Företaget valdes utifrån deras idag mycket 

gedigna kvalitetsarbete samt på grund av tillverkningen av en ny produktmodell där vissa 

kvalitetsavvikelser uppkommit. Företaget är även medelstort vilket passar syfte och 

forskningsfrågor.  Här kommer även de olika metoderna att beskrivas mer ingående för att 

läsaren ska få förståelse för hur metoderna används. De datainsamlingsmetoder som använts, 

såsom intervjuer och observationer, har valts på grund av att de uppfyllt våra krav gällande 

möjligheten att samla in en stor mängd data från olika respondenter under en begränsad tid. 

Efter att vi analyserat material från företaget i form av ett protokoll för dokumentering av 

kvalitetsavvikelser, använde vi oss av sifferunderlaget för att sammanställa en 

felkostnadskalkyl. Utifrån denna kalkyl skapades sedan ett diagram för att påvisa hur 

uppdelningen för kvalitetsbrister ser ut. 

 

2.1 Intervjuundersökningar 
Det är viktigt med förarbete innan intervjuer genomförs för att det ska finnas ett genomtänkt 

syfte. Intervjuer används med fördel om det finns många möjliga sätt att svara på de frågor 

som ställs och ger en möjlighet till följdfrågor. Riktlinjer som bör finnas i åtanke vid intervju 

är enligt Andersen & Schwencke (2009, s. 95): 

• Undvik frågor som kan besvaras med ja eller nej.  

• Skapa förtroendet och lyssna noga på vad den intervjuade säger.  
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• Ta er tid att skriva ner svaren.  

• Bearbeta och skriv ut intervjun i sin helhet så snart som möjligt. Detta gör att det är 

lättare att komma ihåg det som sades.  

Noggrant förarbete och genomförda intervjuer ger tillgång till gediget källmaterial som kan 

studeras och användas under arbetets gång. Det ger också en bra grund till analys och tolkning 

av den information som samlats in. Syftet med analys och tolkning är att leta efter samband 

och motsättningar som tillsammans med den teoretiska litteraturen gör att det går att komma 

fram till ett svar på frågeställningen i syftet (Andersen & Schwencke, 2009, s. 95). 

Företagets kvalitetschef samt ett flertal montörer har intervjuats i denna studie. Under 

intervjuerna har noggranna anteckningar förts och dessa har samma dag bearbetats för att på 

så vis säkerställa den information som delgivits. De flesta intervjuerna har genomförts med 

syftet att förstå verksamheten och de arbetsuppgifter som utförs i samband med 

monteringsarbetet. Därför har frågorna inte varit detaljplanerade utan utformningen av 

intervjuerna har anpassats efter behov för att komma vidare i arbetet. Frågor som kan besvaras 

med ja eller nej har undvikits för att kunna använda svaren i intervjuerna som bas för 

kartläggning över hur det nuvarande arbetssättet fungerar. Frågor som kunnat besvaras mer 

fördjupat skapar en tydligare grund för bearbetningen. 

2.1.1 Kvalitativa och Kvantitativa intervjuer 

Det som kännetecknar en kvalitativ intervju är enkla och raka frågor där den tillfrågade 

personen svarar innehållsrikt och komplext. Från svaren finns det stor möjlighet till att hitta 

intressanta åsikter och mönster (Trost, 2010, s. 25). Kvantitativa intervjuer kännetecknas 

däremot av att det innehåller siffror samt termer som fler och mer. Ofta anses kvalitativa 

studier som en typ av förstudie till den kvantitativa undersökningen (Ibid.). Slutsatsen 

gällande skillnaden mellan kvalitativa-/kvantitativa intervjuer är att om frågeställningen gäller 

hur vanlig alternativt hur ofta, så ska en kvantitativ intervju genomföras. Om syftet istället är 

att hitta och förstå ett mönster så ska kvalitativa intervjuer genomföras (Trost, 2010, s. 32). I 

huvudsak har denna studie baserats på kvalitativa intervjuer, dock har ett fåtal kvantitativa 

intervjuer genomförts för att bilda den teoretiska faktakunskap som krävts för att förstå 

företagets nuvarande situation.  

Alla intervjuer som studien innefattar har utförts på plats vid AQ ParkoPrint AB vid tillfällen 

då trycket på ordar varit högt. I samtliga intervjuer har frågorna utformats på plats utefter 
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rådande förhållanden. Intervjuerna med montörerna har utförts i samband med deras ordinarie 

arbetstider så att intervjutillfället också kunde innehålla observationer. 

Tidsmässigt pågick intervjutillfällena i halvdagarspass. 

De intervjuer som genomförts i denna studie är som följer: 

• Intervju med Inköps-, tillika Kvalitetschef, 2013-01-17 

• Intervju med Inköps-, tillika Kvalitetschef, 2013-04-23 

• Intervju med Inköps-, tillika Kvalitetschef, 2013-05-06 

• Intervju med tre montörer, 2013-05-06 

• Intervju med fyra montörer, 2013-05-16 

 

Av ovanstående intervjuer är de som utfördes 17/1-13 samt 6/5-13 med kvalitetschefen 

kvantitativa. I dessa intervjuer insamlades data för att få ett sifferunderlag att arbeta vidare 

med. Stor del av dessa data kom från AQ ParkoPrints dokumentation för kvalitetsarbetet. 

Fem frågor som ställdes i dessa kvantitativa intervjuer är: 

 

• Hur många parkeringsautomater tillverkades år 2012? 

• Hur många anställda arbetar vid slutmonteringen? 

• Hur mycket kostar det i genomsnitt att åtgärda en kvalitetsavvikelse? 

• Hur stor var totala mängden kvalitetsavvikelser i procent? 

• Hur många procent av dessa kvalitetsavvikelser kunde härledas till er själv? 

 

Intervjuerna som utfördes 23/4-13 med kvalitetschefen, 6/5-13 samt 16/5-13 med montörerna, 

var kvalitativa. Frågor ställdes och de anställda fick utifrån dessa möjlighet att förklara och 

informera om verksamheten. 

Fyra frågor som ställdes i dessa kvalitativa intervjuer är: 

 

• Vad tror ni att felen bakom kvalitetsavvikelserna beror på? 

• Varför ser strukturen på monteringsavdelningen ut som den gör? 

• Har ni resurser att åtgärda eventuella kvalitetsavvikelser? 

• Hur arbetar ni i dagsläget för att minimera kvalitetsavvikelserna? 
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2.2 Observationer 
Ibland kan det vara av intresse att komplettera intervjuer med observationer i speciella 

arbetssituationer (Andersen & Schwencke, 2009, s. 106). Andersen och Schwencke 

framhåller att fördelen med observationer är att se och uppfatta vad som händer i praktiken 

och hur det ser ut. Svårigheten med observationer kan vara att förstå vad handlingarna faktiskt 

uttrycker. Observationer kan ske deltagande eller icke-deltagande och som öppna eller dolda. 

Enligt Andersen och Schwencke är fördelen med dolda observationer att den observerade 

utför sitt arbete som vanligt och inte ges chansen att försköna eller förbättra 

tillvägagångssättet. Anteckningar från observationer är mycket viktiga för att ge datamaterial 

för bearbetning och analys. Andersen och Schwencke menar att vid anteckning är det viktigt 

att bestämma vad det är och vem det är som observeras. Det som återges från situationen är 

data som ligger till grund för resultatet vilket måste vara så detaljerat som möjligt. Andersen 

och Schwencke tydliggör hur viktigt det är att renskriva anteckningar i ett tidigt skede för att 

på bästa sätt komma ihåg det som observerats samt göra det möjligt att skilja på vad som 

faktiskt observerats och egna reflektioner. Vid bearbetning och analys av materialet är det 

viktigt att använda ett fylligt språk för att göra det lättare för utomstående att läsa och förstå 

vad som hände (Ibid., s.108). Observationen kan ge bättre förståelse för problemet och bidra 

till att komma närmare ett svar på syftet i uppgiften (Ibid.). 

I denna studie har dolda observationer genomförts vid två tillfällen där syftet varit att skapa 

förståelse för hur slutmonteringen av betalningsautomaten utförs. Observationerna utfördes  i 

samband med intervjuerna. Platsen som observerades var enbart slutmonteringen och de 

anställda som arbetade vid denna avdelning. Ytterligare en anledning till varför 

observationerna genomförts vid monteringsbandet är för att kontrollera möjligheten till att 

identifiera omedelbara kvalitetsavvikelser i samband med monteringen. Med omedelbara 

kvalitetsavvikelser syftar vi på avvikelser som vi okulärt direkt vid observationen kunde 

härleda till en slutlig kvalitetsavvikelse. Tidsmässigt pågick observationerna mellan 

intervjutillfällena vid monteringsavdelningen under halva arbetsdagar. Under samtliga 

observationer fördes anteckningar 

All data som sedan insamlats sammanställdes i ett Excel-dokument för att skapa en överblick. 

Utifrån detta dokument utlästes sedan de mest signifikanta kvalitetsavvikelseaspekterna för att 

arbeta vidare med. Jämförelser gjordes mellan de intervjuade personernas respektive svar 

samtidigt som jämförelser gjordes mellan svaren från intervjuerna och observationerna på 
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plats i monteringsavdelningen. Huruvida en kvalitetsavvikelse var signifikant eller inte 

bestämdes utifrån hur stora åtgärder som krävdes för att korrigera avvikelserna 

2.3 Forskningskvalitet 
Det spelar ingen roll vilken metod som använts för insamling av information, den måste alltid 

granskas för att se hur tillförlitlig (reliabilitet) och giltig (validitet) den är (Bell, 2006, s. 117). 

För att mått, parametrar, mätinstrument, test och undersökningsmetoder ska vara användbara 

och lämpliga måste de vara reliabla och valida, annars är inte forskningsresultatet av 

vetenskapligt värde (Ejvegård, 2003, s. 70).  

2.3.1 Reliabilitet 
Reliabilitet även kallat tillförlitlighet är ett mått på i vilken mån ett tillvägagångssätt eller ett 

instrument ger samma resultat under lika förhållanden men vid olika tillfällen (Bell, 2006, s. 

117). Detta är viktigt för att se till att resultatet inte påverkas av tillfälligheter (Thurén, 2007, 

s. 26). Det är svårt att skapa en hög reliabilitet i detta arbete på grund av att företaget som 

detta arbete baserats på har påverkats av vår studie. Dokumentation har förts under hela 

studien eftersom att detaljerad dokumentation kan bidra till ökad reliabilitet (Yin, 2007, 

s.143). 

2.3.2 Validitet 
Validitet, även kallat giltighet innebär att forskaren mätt det som denne avsett att mäta (Bell, 

2006, s. 117) och ingenting annat (Thurén, 2007, s. 26). Enligt Bell (2006, s. 118) är detta 

viktigt för att kunna skapa tillförlitliga slutsatser, resultat och belägg. Slutsatsen, resultatet och 

beläggen ska vara ett stöd för de tolkningar som utförs (Bell, 2006, s. 118). Bell tydliggör att 

validitet mäts genom data och eftersom forskaren tolkar och beskriver data är det viktigt för 

att kunna lita på att de data som forskaren använt verkligen mäter eller beskriver det som 

avsetts. Genom avgränsningen och de fokuserade forskningsfrågorna kan ökad validitet 

uppnås. Validiteten kan ytterligare ökas genom att intervjua ett flertal personer samt använda 

sig utav ett antal olika typer av datainsamlingsmetoder. För att öka validiteten i denna studie 

så har ett flertal anställda intervjuats. Två olika datainsamlingsmetoder såsom intervjuer och 

observationer har använts för att öka validiteten. 

2.3.3 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet syftar till att påvisa hur väl resultatet av en studie kan appliceras på andra 

företag med samma typ av problematik (Bodecker, 2011, s.7). Fallstudien som genomförts i 
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detta arbete är endast baserat på ett företag vilket innebär att resultatet inte kan antas gälla för 

alla medelstora företag. Det är dock svårt att på förhand veta hur generaliserbar en studie är. 

För att kunna öka generaliserbarheten kan teorierna samt slutsatserna presenteras mer 

övergripande. Modellen som presenteras i denna studie kan appliceras på företag med liknade 

förutsättningar. Detta medför att studien är generaliserbar. 

2.3.4 Kritisk granskning av metod 
De intervjuer som utförts med verkstadsmedarbetarna har alla skett i samband med 

observationerna. Eftersom intervjuer utförts i samband med observationerna har intervjuerna 

inte varit planerade utan istället anpassats efter det som observerats.  

På grund av den begränsade tiden till denna studie samt en minskad orderingång av den valda 

produkten så har möjliga tillfällen för observationer varit få. Detta har bidragit till att endast 

två observationer genomförts, vilket också inneburit att intervjutillfällena med 

verkstadsmedarbetarna blivit få. Detta kan ha skapat en begränsad bild över hur arbetssättet 

fungerar, vilket eventuellt orsakat vissa bristfälliga tolkningar. All samlad information kring 

intervjuer och observationer har behandlats med ett etiskt, ärligt och bra förhållningssätt. Inga 

samhälliga aspekter har identifierats i denna studie. 
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3. Teoretisk referensram 
Under detta kapitel kommer begreppet kvalitet i allmänhet att introduceras för att sedan vidare 

beskriva kvalitetsavvikelser och dess metoder. 

3.1 Kvalitet 
Den mest kundnära definitionen av kvalitet är Juran´s ”fitness for use” som kan översättas till 

”lämplighet för sitt syfte” (Bergman & Klefsjö, 2007, s.24). Det finns fem olika inriktningar 

för att definiera kvalitet vilka är: produktbaserade, användarbaserade, tillverkningsbaserade, 

värdebaserade och överskridande (Sebastianelli & Tamimi, 2002). Enligt Sebastianelli och 

Tamimi (2002) anses det vara nödvändigt att ha flertalet definitioner eftersom det visar 

komplexiteten av kvalitet samt för att företag ska kunna följa sin produkt genom olika steg 

och få möjlighet att hitta kvalitetsbrister.  

Det finns ett välkänt ramverk för att se på produktkvalitet utifrån åtta dimensioner Nedan 

följer de åtta dimensionerna enligt Waller och Ahire (1996): 

1. Prestanda - en produkts huvudsakliga operativa egenskaper  

2. Funktion - ytterligare funktion eller ”bells and whistles” av produkten 

3. Tillförlitlighet - visar i vilken utsträckning en produkts utförande och 

funktionsegenskaper uppfyller etablerade standarder 

4. Överensstämmelse - sannolikheten för att en produkt kommer att fungera korrekt 

under en angiven tidsperiod enligt angivna villkor för användning 

5. Hållbarhet - den mängd användning kunden får av en produkt innan den fysiskt 

försämras eller tills en ersättare är att föredra 

6. Servicevänlighet - hastighet, kompetens 

7. Estetik - hur en produkt tilltalar våra fem sinnen och upplevd kvalitet 

8. Upplevd kvalitet - kundens uppfattning om en produkts kvalitet baserat på 

företagets rykte 

 

De åtta dimensionerna går att jämföra med de fem olika inriktningarna, produktbaserade, 

användarbaserade, tillverkningsbaserade, värdebaserade och överskridande, som finns för att 

definiera kvalitet. Sebastianelli och Tamimi (2002) finner att de åtta dimensionerna som 

används för att belysa produktkvalitet kan användas för att särskilja de fem inriktningarna 
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som används för att definiera kvalitet och det kan även underlätta för företag som tittar på 

konkurrenskraftiga strategier baserade på kvalitet.  

Därför anser Waller och Ahire (1996) att det känns mest rimligt för chefer att tänka att det ska 

vara stort fokus på produktkvalitet och kvalitetsarbete och att kundernas syn på företagets 

produktkvalitet kommer att motsvara chefernas uppfattning om sitt företags produktkvalitet. 

Statistik visar att i företag där inköpschefer tror att deras företag gör produkter av hög 

kvalitet, tror kunden att produkterna är av högre kvalitet. Det är dessa chefer som tror att det 

finns positiva samband mellan företagets produktkvalitet och kundernas tanke på företagets 

produktkvalitet. Det är därför det är viktigt att chefer i dessa företag ser detta samband och om 

inte chefer ser vikten av att förbättra produktkvaliteten ser de inte heller vikten av att tillämpa 

Total Quality Management (TQM) eller andra kvalitetsförbättringstekniker (Ibid.). 

Kvalitet anses vara en viktig strategisk del av de konkurrenskraftiga fördelarna som företag 

har och därför har produktkvalitet kommit att bli en av de största frågorna för företag. Dock 

hävdar även Dunk (2002) att produktkvaliteten inte är en långsiktig konkurrensfördel utan 

snarare en förutsättning. Därför är en bedömning av hur förbättringarna inom produktkvalitet 

förhåller sig till en högre kvalitetsprestanda mer intressant. Det har även påvisats att 

genomförandet av miljöredovisningar kan bidra till att öka kvalitetsprestandan och Dunk 

(2002) bekräftar att genomförandet av miljöredovisningar är viktiga faktorer för att förbättra 

kvalitetsprestandan. 

Ytterligare en viktig faktor till ökad kvalitet påvisas av Eklund (1995) där han menar att det 

finns ett samband mellan produktkvalitet och arbetarnas ergonomiska situation. På företag där 

arbete utfördes med hög ergonomisk belastning hade de tre gånger så många kvalitetsbrister 

än de uppgifter där det inte fanns någon ergonomisk belastning. Studien bekräftar att nära 

relationer mellan ergonomi och kvalitet tydligt visar att en förändring bör skapas i syfte till att 

förbättra arbetets kvalitet och arbetsförhållanden samtidigt eftersom det leder till färre 

kvalitetsbrister och en högre produktkvalitet (Ibid.). Eklund (1995) drar slutsatsen att alla 

typer av ergonomiska problem som uppkom i studien orsakade kvalitetsbrister. 

Det tyder på att det finns en lucka i sambandet mellan användning av produktkonfiguratorer 

och produktkvalitet (Trentin et al., 2012). En produktkonfigurator är en klass av applikationer 

som finns för att hjälpa företag som erbjuder en variation av produkter och kundanpassning 

genom att klargöra produktens konfigurationsprocess. Trentin et al. (2012) finner även ett 
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empiriskt stöd för att användningen av produktkonfiguratorer förbättrar produktkvalitet och 

att detta samband negativt minskas genom svårigheten för ett företag att avgöra vilka behov 

deras målgrupp har.  Något som är ännu viktigare är att resultatet gör företagen mer medvetna 

om att de inte kommer att inse att kvalitetsförbättringar möjliggörs genom användning av 

produktkonfiguratorn om förståelsen för behoven hos deras målmarknader är bristfällig 

(Ibid.). 

3.2 Kvalitetssäkring 
Kvalitetssäkring innebär att företag säkerställer att deras produkter uppfyller kundkraven 

utifrån olika typer av systematiska arbetssätt (Sjöholm, 2003). Dessa system införs för att 

minimera riskerna för att de anställda ska göra fel och på så vis säkerställa att slutprodukten 

uppnår den förväntade kvaliteten som kunderna har (Syrén et al., 2008, s. 14). 

3.3 Kvalitetsbristkostnader 
Det är viktigt att klargöra att det inte är kvalitet som kostar pengar, utan bristen på bra kvalitet 

(Sörqvist, 2001, s. 30). Därför kommer detta avsnitt att redogöra mer ingående för begreppet 

kvalitetsbristkostnader och dess utformningar. 

En definition för kvalitetsbristkostnader är: ”De totala förluster som uppstår genom att ett 

företags produkter och processer inte är fullkomliga”(Sörqvist, 2001, s. 31-32). 

Enligt Juran (1992, s. 119) kan kvalitetsbristkostnader förklaras som:  

”de kostnader som skulle försvinna om ett företags produkter och dess olika 

verksamhetsprocesser vore fullkomliga” 

 

Den definition som denna studie kommer att utgå från är Jurans, eftersom det är den 

definition som tydligast beskriver vilka kostnader verksamheter som omfattas av 

kvalitetsbristkostnader bör arbeta med. 
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3.3.2 Kvalitetsbristkostnadsparametrar 
Vid arbetet att spåra kvalitetsbristkostnader finns det olika parametrar som det går att förhålla 

sig till. Nedan följer dessa parametrar. 

Interna felkostnader 
Interna felkostnader är kostnader som uppstår på grund av avvikelser från önskad 

kvalitetsnivå innan varan levererats till extern kund. Förlusterna är enligt Sörqvist (2001, s. 

139-141): 

• Marknadsundersökningsförluster - Marknadsundersökningar kan ibland orsaka 

förluster eftersom de på något sätt är bristande eller felaktiga. I detta inkluderas 

kostnaderna som orsakas av dessa brister. 

• Produktutvecklingsförluster - Vid arbetet med utveckling av tjänster och varor samt 

konstruktionen kan förluster orsakas av uppstående fel och brister. Detta innefattar 

kostnader inom bland annat omarbete, förseningar och brister i konstruktion. 

• Planerings- och beredningsförluster - Vid arbetet med planering och beredning för 

produktion och processer kan förluster orsakas av brister och fel. Detta innefattar 

kostnader för bland annat omarbete, förseningar och konstruktionsändringar.  

• Inköpsförluster - Vid inköp av varor och tjänster kan förluster uppstå orsakade av fel 

och brister. I detta inkluderas kostnaderna som orsakas av bland annat felanalyser, 

omarbetningar och förseningar. 

• Produktionsförluster - Vid produktion av varor och tjänster kan förluster uppstå 

orsakade av fel och brister. Detta innefattar kostnader för bland annat felanalyser, 

omarbetningar, förseningar och korrigeringar. 

• Marknadsföringsförluster - Inom marknadsföringen kan kostnader uppstå på grund 

av fel och brister. 

• Administrativa- och stödverksamhetsförluster - Inom administration och stödjande 

verksamheter kan förluster orsakas av fel och brister. Detta innefattar kostnader för 

bland annat brister inom ekonomi-, kvalitets- och personalfunktionerna. 

• Effektivitetsförluster - Kostnadsförluster kan orsakas av brist inom effektiviteten i en 

process eller projekt i verksamheten. 

• Flexibilitetsförluster - Brist på tillgänglighet och flexibilitet kan skapa 

kostnadsförluster. 
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• Medarbetarförluster - Brist på förmåga och kapacitet hos ett företags personal kan 

leda till kostnadsförluster som berör bland annat felaktigt antal anställda och 

kompetens som inte tillfredsställs. 

• Ledningsförluster - Bristande ledarskap, beslut som är felaktiga samt dålig 

prioritering kan ligga som grund till kostnadsförluster inom ett företag. 

• Kapital- och tillgångsförluster - Eftersom utnyttjandet av tillgångar inom ett företag 

inte sker på ett bra sätt kan det uppstå kostnadsförluster. 

• Övriga interna felkostnader 

Externa felkostnader 
Externa felkostnader är kostnader som uppkommer på grund av att den kvalitetsnivå som 

kunden önskat inte uppfyllts och att detta har upptäckts efter det att produkten levererats till 

kund. Dessa kostnader kan uppkomma vid garantier, reklamationer eller rabatter (Sörqvist, 

2001, s. 37). 

Kontrollkostnader 
Kontrollkostnader är de kostnader som uppkommer för att kontrollera att rätt kvalitet 

levereras. Kostnader uppkommer möjligtvis i samband med att det genomförs olika typer av 

kontroller så som slutprovning och kvalitetstest (Sörqvist, 2001, s. 36). Kostnaderna som 

uppkommer för att kontrollera att rätt kvalitet levereras är dock obefintlig om denna definition 

uppfylls:  

”de kostnader som skulle försvinna om ett företags produkter och dess olika 

verksamhetsprocesser vore fullkomliga” (Juran, 1992, s. 119). 

 

Anledningen varför denna kostnad skulle vara obefintlig är för att om en produkt vore 

fullkomlig skulle det inte behöva kontrolleras om rätt kvalitet levereras. 

3.4 Orsaker till kvalitetsbristkostnader 
För att kunna eliminera problemen måste orsakerna till kvalitetsbristerna spåras. Detta sker 

effektivast om en grundlig analys av orsakerna genomförs, så att även de dolda orsakerna 

identifieras. Det är tyvärr vanligt att de åtgärder som genomförs oftast baseras på beslut som 

grundar sig i bristande kunskap (Sörqvist, 2001, s. 115). Den bristande kunskapen leder i sin 

tur till att företagen väljer att åtgärda problemen med metoder som är mindre effektiva. För att 

identifiera orsakerna bör företagen börja med att studera och kartlägga varför dessa orsaker 
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uppstått. Med detta som grund bildar sig företagen sedan ett flertal hypoteser. Sörqvist (2001, 

s.115) påvisar två andra bra metoder för att ge möjlighet att skapa hypoteser som är 

brainstorming alternativt intervjuer med anställda. Företaget bör vid framtagandet av 

hypoteser strukturera orsakerna och analysera dem för att se till att de mest trovärdiga 

orsakerna tas med (Ibid.). 

 

3.5 Åtgärder för kvalitetsbristkostnader 
Om företagen har genomfört ett bra grundarbete och därigenom fastställt grundorsakerna bör 

det vara förhållandevis enkelt att forma lämpliga åtgärder. Eventuella åtgärder som kan 

förhindra de bakomliggande orsakerna kan bestå av direkta förbättringsarbeten såsom 

utbildning eller investeringar (Sörqvist, 2001, s. 116). Orsakerna som ska åtgärdas kan delas 

in i:  

• Direkta orsaker - Kan lösas med hjälp av kortsiktiga åtgärder. 

• Indirekta orsaker – Kräver mer långsiktiga och krävande åtgärder för att lösas. 

 

3.6 Metoder för kartläggning av kvalitetsbristkostnader 
Under detta avsnitt kommer det beskrivas ett antal metoder som kan användas vid 

kartläggning av kvalitetsbristkostnader inom ett företag. 

3.6.1 Six Sigma 
Six Sigma kan beskrivas som en projektbaserad metod för att reducera kvalitetsbristkostnader 

inom ett företag (Kwak & Anbari, 2004). Med andra ord strävar företag med hjälp av metoden 

för att minska olika former av kvalitetsavvikelser som i sin tur orsakar kostnader för ett 

företag. Sedan mitten på åttiotalet, när metoden introducerades och applicerades på Motorola, 

har organisationer använt sig av arbetssättet för att stärka konkurrenskraften gentemot andra 

företag (Ibid.). 

En viktig grundsten inom Six Sigma är det systematiska Define, Messure, Analyse, Improve 

and Control-arbetssättet (DMAIC). Arbetssättet ligger ofta som grund i Six Sigma-

appliceringar och syftar till att företaget först ska definiera ett problemområde som orsakar 

kvalitetsbristkostnader. Sedan mäta och samla in data inom de olika påverkande aspekterna 

för problemområdet. Därefter analysera all insamlad data och kartlägga orsaker, för att sedan 
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förbättra problemområdet med hjälp av exempelvis olika statistiska verktyg och tekniker 

tillsammans med de tidigare nämnda faserna som underlag. Till sist kontrolleras de eventuella 

förbättringarna för att se över om de uppnåtts (Antony & Banuelas, 2002). 

Six Sigma-metoden har i huvudsak introducerats och tillämpats i stora företag. Efter den 

första introduceringen i jätteföretaget Motorola har flera andra stora och framgångsrika 

företag tillämpat Six Sigma, såsom ABB, Ford, Sony och Honda (Klefsjö et al., 2001) 

Six Sigma kan ses som en metod inom TQM och enligt Hellsten och Klefsjö (2000) kan TQM 

formuleras som ett kvalitetsfokuserat ledningssystem. Ett ledningssystem som grundas i 

delarna värderingar, verktyg och tekniker där verktygen och teknikerna bör vara anpassade 

efter värderingarna inom företaget.  När det gäller de grundläggande värderingarna för TQM 

kan det exempelvis handla om fokus på kundnöjdhet eller ständig förbättring, vilket gör att 

TQM med värderingarna som bas ofta ses som en filosofi (Hellsten & Klefsjö, 2000). 

Klefsjö et al. (2001) menar att en lyckad implementering börjar med en framtagning av 

potentiella värderingar som ska stå till grund för en organisations identitet, för att sedan gå 

över till ett urval av lämpliga tekniker och verktyg som är harmoniserade med organisationens 

fastslagna värderingar. Med andra ord skulle en nyckel till framgång för ett företag som 

jobbar med TQM kunna förklaras som förmågan att applicera verktyg och tekniker som 

stödjer värderingarna inom företaget som i sin tur kan kopplas till de uppsatta målen (Ibid.).  

Klefsjö et al. (2001) menar att Six Sigma definitivt kan ses som ett strukturerat och 

projektbaserat arbetssätt men att det däremot inte bör ses som ett substitut till TQM. Snarare 

kan Six Sigma ses som en metod inom TQM, ofta en framgångsrik sådan eftersom att 

metoden bidrar med effektiva och välorganiserade tillvägagångssätt och verktyg med stöd för 

värderingar inom de flesta företag (Ibid.). 

Wessel och Burcher (2004) sammanfattar olika studier om fördelar i samband med små och 

medelstora företag i avseende till arbetssätt som TQM och Six Sigma. Bland annat framläggs 

att små och medelstora företag ofta har en bättre kommunikation inom företaget som är mer 

öppen i jämförelse med större företag. Detta skapar bra förutsättningar för synkronisering 

mellan exempelvis chefer och övriga anställda. Själva implementeringen av TQM och/eller 

Six Sigma är något som givetvis kräver en form av förändring i ett företag, men också senare 
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kan konsekvenser av implementeringen med största sannolikhet komma att förändra företaget 

på ett eller annat sätt (Ibid.).  

Förutsättningarna för dessa förändringar gynnar små och medelstora företag enligt Wessel och 

Burcher (2004). Bland annat eftersom att det generellt sett är mindre motstånd för 

anpassningar och förändringar i små och medelstora företag. Att detta är en betydande 

framgångsfaktor är något som bekräftas i en fallstudie av Goh och Ridgway (1994) där de 

kartlagt de tydligaste och viktigaste karaktäristiska för framgångsrika företag som arbetat med 

TQM.  

När det gäller den del som innefattar engagemang syns tydliga mönster genom att majoriteten 

av de mest lyckade implementeringarna och uppföljningarna är utförda av företag med 50 

eller färre anställda. Detta förklaras bland annat genom att ledningen ofta är ”närmare” den 

dagliga verksamheten/kärnkonceptet och har därför en effektivare kommunikation med de 

övriga anställda (Ibid.). 

Vad Wessel och Burcher (2004) också menar är att det som talar för TQM och Six Sigma i 

små och medelstora företag är att de anställda ofta tar ett mer naturligt ansvar inom företaget. 

Dock framläggs även nackdelar med avseende på små och medelstora företag vid 

implementering av TQM och Six Sigma. Bland annat att processer inom ett mindre företag 

ofta inte är lika tydligt definierade som i större företag. Det blir därmed svårare att applicera 

tekniker och verktyg i mindre företag (Wessel & Burcher, 2004).  

3.6.2 Leverantörer             
Enligt Trent och Monczka (2010) kan företag som arbetar tillsammans med sina leverantörer 

skapa stora konkurrensfördelar i förhållande till andra företag vad gäller bland annat 

kostnader. Trent och Monczka (2010) nämnde även att konsumenterna alltid kommer att 

hänvisa till de företag som har sitt namn på produkten oavsett om företaget endast distribuerar 

produkten och den dåliga kvaliteten egentligen beror på dess underleverantörer. För att 

minska risken för detta är det viktigt för företag att säkerställa sina leverantörer. Företag som 

vill uppnå högsta möjliga kvalitet på sina produkter bör bli medveten om vikten av att arbeta 

aktivt med sina leverantörer (Ibid.). På åttiotalet trodde många amerikanska och europeiska 

företag att hur de agerade samt hur de vårdade relationerna med sina leverantörer inte hade 

någon större betydelse. Det fanns en allmän misstro bland företag om samtliga leverantörer 

vilket bidrog till att företag spelade ut leverantörerna mot varandra och endast erbjöd 



17	  

	  

kortvariga kontrakt. Detta fungerade så länge alla företag hanterade sina leverantörer på 

samma sätt. Dock ändrades detta när globala företag visade att nära samarbete med 

leverantörer kunde bidra till konkurrensfördelar. En trend på nittiotalet visade att olika företag 

under en period på sju år ökade sitt förtroende till sina leverantörer från 37 % till 50 %. Denna 

trend uppenbarade sig i samband med att medvetenheten kring leverantörers betydelse ökade. 

På senare år har leverantörers påverkan på ett företags framgång uppmärksammats i större 

omfattning. Det blir därför allt mer viktigt för företag att säkerställa kvaliteten på sina 

leverantörer för att uppnå framgång. 

Genom att arbeta med nedanstående frågor uppstår förutsättningar för att förbättra 

leverantörskvaliteten (Ibid.). 

 

Har vi reducerat antalet leverantörer till en hanterbar nivå? 

Det är viktigt att optimera antalet leverantörer. Vid en väl utförd optimering ska en högre 

genomsnittlig kvalitet bland leverantörerna uppnåtts. Det är därför viktigt att vara noggrann 

vid urvalet för att behålla de bästa leverantörerna. 

Mäter vi leverantörers kvalitetsprestanda? 

Här är inte utförandet av mätningen det viktigaste, utan hur företaget hanterar erhållen 

mätdata.  

Uppmanar vi leverantörerna till ständig förbättring? 

Det är viktigt att inom ett företag uppmana leverantörer till att ständigt utvecklas snabbare än 

övriga konkurrenter för att företaget ska ha fortsatt konkurrensfördel. 

Belönar vi leverantörernas prestationer och förbättringar? 

Genom att erbjuda olika typer av belöningar åt leverantörer skapas förutsättningar för att öka 

motivationen till ständig förbättring bland dessa. 

Är våra leverantörer certifierade? 

För att veta att leverantörerna jobbar standardiserat med kvalitet är det viktigt att ställa krav 

på certifiering. 

Ger vi de rätta förutsättningarna för leverantörsutveckling? 

För att uppnå konkurrensfördelar måste samarbete med leverantörer införas. Företag måste 

även vara beredda att förse leverantörerna med den kunskap och de resurser som krävs för att 

de ska utvecklas.  
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Involveras leverantörerna tidigt i produkt- och processutvecklingen? 

Det är viktigt att i det tidiga stadiet involvera leverantörer och ge dem inflytande i produkt- 

och processutvecklingen för att minska risken för problem i produktion. Det är också viktigt 

på grund av att leverantörerna kan vara med och förenkla produkten ur en produktionsbaserad 

synvinkel vilket kan leda till kortare ledtider samt lägre tillverkningskostnader. 

3.6.3 ISO 9001 
ISO 9001 är ett ledningssystem inom kvalitetsteknik (Swedish Standards Institute, 2013). Det 

kan förklaras som en samling standarder som behandlar en verksamhets olika 

kvalitetsprocesser. En implementering av ISO 9001 syftar i huvudsak till att arbeta med 

ständig kvalitetsförbättring inom verksamheten för att på så sätt lättare möta kundens behov 

och efterfrågan. Företag som är certifierade enligt ISO 9001 erhåller ofta fördelar i 

förhandlingar med andra företag eftersom certifieringen fungerar som en ”stämpel” på 

tillförlitlighet inom kvalitet (Ibid.). 

3.6.4 Ishikawadiagrammet 
Ishikawadigrammet som även kallas orsak-verkan-diagram (figur 1) tillhör ett av de sju 

förbättringsverktygen som sammanställdes av japanen Kaoru Ishikawa på 50-talet (Johnson & 

Barach, 2011; Syrén et al., 2008, s. 19). Ishikawadigrammet kan användas vid många olika 

typer av kartläggning av problem bland annat inom tillverkning och kvalitetssäkring. Denna 

typ av diagram kan även användas när en kartläggning ska göras vid planering av vilka 

faktorer som måste genomföras för att uppnå det huvudsakliga målet (Syrén et al., 2008, s. 

19).  

Figur 1: Ishikawadiagrammets uppbyggnad 
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Fördelen med Ishikawadiagrammet är att det skapar förutsättningar att kunna söka de 

bakomliggande orsakerna samt att det ger en bra överblick över problemet och orsakerna 

(Sörqvist, 2001, s. 115-116).  

Nedan följer ett antal punkter på hur arbetsgången ser ut vid konstruktion av ett 

Ishikawadiagram (Syrén et al., 2008, s. 21): 

1. Definiera det problem som upplevs. 

2. Identifiera samt definiera de huvudorsaker som ligger till grund för det centrala 

problemet. 

3. Identifiera samt definiera de orsaker som bidrar till huvudorsakerna. 

4. Resonera kring de orsaker som redovisats i diagrammet, för att kunna identifiera de 

viktigaste orsakerna. 

5. Genomför de åtgärder som krävs för att eliminera och/eller förbättra dessa orsaker. 

3.6.5 ”5-varför”-metoden 

 

 

De mest avancerade kvalitetsverktygen är inte alltid de bästa. Verklig problemlösning söker 

inte efter källan till problemen utan identifierar grundorsaken. Genom att ställa frågan 

”varför?” fem gånger kan grundorsaken identifieras (figur 2).  Metoden kan vara effektiv vid 

en konstruktion av ett Ishikawadiagram (Liker, 2009, s. 301). 

3.6.6 FMEA-analys 
FMEA står för Failure Mode and Effect Analysis vilket i svenska sammanhang översätts till 

feleffektsanalys. En FMEA-analys (bilaga 1) visar hur stor risken är att ett fel uppstår i en 

process samt vilken effekt felet medför om det uppstår. Syftet med FMEA-analysen är att 

identifiera kvalitetsavvikelser i ett tidigt skede samt visa en urskiljning av olika orsaker till 

avvikelserna. Desto tidigare ett fel upptäcks desto mindre blir kostnaderna i slutändan. 

Figur 2: Exempel på tillämpning av 5-varför 
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FMEA-analyser är vanligt förekommande i tillverkningsprocesser för att förbättra kvaliteten 

(Syrén et al., 2008, s. 16-17). 

3.6.7 PDCA/PDSA-cykel 
Plan, Do, Check, Act (PDCA)-cykeln används vid systematisk problemlösning och 

introducerades av William Edwards Deming. Översatt till svenska kan stegen förklaras som 

Planera, Genomföra, Följa upp, Standardisera och Förbättra (Liker, 2009, s. 45). Denna cykel 

nämns även som Plan, Do, Study, Act (PDSA)-cykeln och i början på 90-talet översatte 

Bergman och Klefsjö detta till Planera, Gör, Studera, Lär. Denna typ av cykel är världskänd 

vad gäller systematiskt förbättringsarbete. Cykeln är dock väldigt generell och det har därför 

utvecklats ett antal andra mer detaljerade förbättringscyklar som är utvecklade med 

inspiration från PDSA-cykeln (Klefsjö, 2011, s. 115-116).  Nedan följer förklaringar till varje 

punkt i PDSA-cykeln (Klefsjö, 2011, s. 115-116): 

 

Planera: I denna fas planeras arbetet noggrant. Frågor som kan ställas: Vad ska göras? Vem 

ska göra det? Hur ska det göras? 

Gör: I denna fas genomförs det som tidigare varit överenskommet, det genomförs oftast som 

ett ”pilotprojekt”. 

Studera: I denna fas ska effekterna från ”pilotprojektet” analyseras och studeras. 

Lär: I denna fas ska det totala resultatet analyseras. Har vi kommit fram till en förbättring 

eller behöver vi angripa problemet från en annan vinkel? Detta är en central fråga som 

behöver ställas i denna fas för att avgöra huruvida fortsatt arbete ska bedrivas. 

3.6.8 Fyra-ögon-principen 
Fyra-ögon-principen innebär att arbetet alltid kontrolleras av två medarbetare för att bland 

annat säkerställa kvaliteten av arbetet samt se till att möjligheten för misstag eller korruption 

minskar (Riksrevisionen, 2013, s. 33). 
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4. Resultat & Analys 
I detta avsnitt kommer den data som förvärvats under studiens gång att presenteras. Här 

kommer även vårt resultat redovisas samt analyseras. 

4.1 Företagsbeskrivning 
Vid AQ ParkoPrint AB:s fabrik i Gävle produceras el-mekaniska produkter i olika skepnader. 

Den huvudsakliga produktionen består av betalningsterminaler och skrivare i ett tjugotal olika 

utföranden samt olika typer av legoprodukter. 

AQ ParkoPrint AB är ett relativt nytt företag med gamla anor. Det grundades 1955 i 

Stockholm av Carl-Axel Andersson och fick namnet AB Cale Industri. Under årens gång har 

verksamheten flera gånger bytt ägare, namn och plats. År 1981 flyttade verksamheten till dess 

nuvarande plats på Marielundsgatan i Gävle. I juli 1999 fick företaget namnet Cale Access 

AB och i oktober samma år såldes produktionsenheten och ParkoPrint AB skapades, med 

företaget Bela Farkas som huvudägare. 

Aros Quality Group (AQ Group) grundades 1994 när en sammanslagning av Aros 

Kvalitetsplast AB, Transformatoravdelningen inom ABB Industrial Systems och 

tillbehörsverksamheten inom ABB Relays genomfördes. Aros Quality Group kom år 2007 att 

bli de nya ägarna av ParkoPrint AB vilket de är än idag. 

Verksamheten AQ ParkoPrint AB bygger i grunden på att tillverka, montera, prova, leverera 

och fabriksreparera olika typer av produktlösningar. Företaget kan beskrivas som en 

underleverantör med ett totalt ansvar inför sina samarbetspartners. 

Affärsidé 

Nedan följer AQ ParkoPrint AB:s affärsidé citerat från deras hemsida. 

”Att utveckla, tillverka och montera komponenter och system till krävande industrikunder. 

Att med vårt åtagande för Total Kvalitet göra våra kunder till långsiktiga 

samarbetspartners.” 
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Figur 4: CWTC skåp och 
stolpe 

Värderingar 
AQ ParkoPrint AB har följande värderingar gällande kvalitet: 

• Kvalitet och leveransprecision är en grundförutsättning 

Att prestera enligt förväntan är nyckeln till framgång. Vår förmåga att leverera 

önskad kvalitet i tid är våra främsta prioriteringar. 

• Minska spillet 

Eliminera spill (kassation, dålig kvalitet, överproduktion, dåligt utnyttjade utrymmen, 

lager, extra transporter med mera) för att öka lönsamheten och visa miljöhänsyn. 

 
4.2 CWTC 
CWTC (figur 3) är den senaste i raden av betalningsterminaler som 

Cale lanserat (Cale, 2011). Cale beskriver att denna typ av 

betalningsterminal kan byggas efter kundens krav. 

Möjlighet till elförsörjning från solceller samt 

EMV-certifiering (se nedan) är några av de 

funktioner som CWTC kan väljas att utrustas med 

(Cale, 2011). Den 6,6” stora grafiska displayen är 

även den något som utmärker denna 

betalningsterminal (figur 4). Den stora skärmen 

möjliggör för att tydliga och stegvisa anvisningar 

kan visas på skärmen samt att det finns möjlighet till 

inmatning av registreringsnummertack vare det 

alfanumeriska tangentbordet (Parking network, 2011). Anledningen till 

varför denna benämns som en betalningsterminal är på grund av dess 

många användningsområden där det krävs obevakade betalningslösningar 

(Cale, 2011), ett exempel på detta kan vara betalningar inom 

kollektivtrafik eller biltvättsavgifter. 

  

Figur 3: CWTC skåp 
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4.3 EMV-certifiering 
Från och med den 1 januari 2011 bestämde den Europeiska Centralbanken att samtliga aktörer 

som behandlar kortbetalningar ska följa Visa och MasterCards riktlinjer för EMV (Swedbank, 

2013). Swedbank tydliggör även att EMV (Europay MasterCard Visa) är en internationell 

standard där syftet är att säkerställa säkerheten vid kortbetalningar genom att istället för att 

använda den äldre magnetspårstekniken använda den betydligt mer säkra chip-tekniken. Detta 

innebär att all information lagras i chippet samt att användaren måste identifiera sig med PIN-

kod (Swedbank, 2013).  

4.4 Komponenter 
Nedan följer en specifikation av ett antal huvudkomponenter som förekommer i de 

betalningsautomater som denna studie fokuserar på. För att skapa en tydligare bild över vilka 

komponenterna är så följer här nedan (figur 5) ett komponentschema följt av beskrivningar av 

de olika komponenterna. 

 

Figur 5: Komponentschema för CWTC 
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Piezokort 

De knappar som används på betalningsautomaterna är alla baserade på piezo-teknologin. 

Piezo betyder tryck, och knapparnas egenskaper är att omvandla den fysiska beröringen av 

tryckknappen från mekanisk till elektrisk energi (BEA, u.å.). Piezokortet är grunden för att 

tryckknapparna ska fungera. 

 

Dörrsensor 

Enligt montörerna är det denna sensor som känner av huruvida skåpdörren är stängd eller inte. 

CPU-kort 

CPU-kortet är den centrala komponenten i hela produkten. CPU står för Central Processing 

Unit (Nationalencyklopedin, 1994, s. 114) och förklarar mycket väl vilket syfte detta kort har. 

Kontrollenhet 

Det är denna enhet som kommunicerar med bankerna vid ett eventuellt kortköp. 

Myntsystem 

Ett myntsystem innebär att de mynt som matas in i maskinen kontrolleras samt värderas för 

att sedan transporteras vidare ner till stolpen där mynten samlas. 

4.5 Nulägesbeskrivning 
Nedan kommer vi att beskriva hur AQ ParkoPrint AB idag arbetar kring de områden som 

studerats i denna studie. 

4.5.1 Kvalitetsarbete 

AQ ParkoPrint AB bedriver idag ett omfattande kvalitetsarbete kring CWTC, för att ständigt 

kunna upptäcka samt eliminera eventuella kvalitetsbrister som produkten har. Inköps- och 

kvalitetschefen på AQ ParkoPrint AB genomför ständigt uppdateringar i olika typer av 

kvalitetsdokument för att kunna härleda de olika kvalitetsbristerna tillbaka i 

leverantörskedjan. 

Efter monteringen genomförs en slutprovning av produkten. Denna slutprovning innefattar 

test av dess funktioner i form av mjukvara och myntsystem. Efter slutprovningen, när 

produkten är monterad och kontrolltestad, genomförs ett kvalitetstest. Kvalitetstestet är 

uppbyggt som en checklista som är specialanpassad till produkten CWTC och innehåller 
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kontrollpunkter rörande kvalitet. Varje punkt bockas av när kvaliteten är acceptabel. Testet 

tillämpas alltid med fyra-ögon-principen, vilket innebär att testet alltid utförs av två personer.  

Som tidigare nämnt så pågår det ständigt ett utvecklingsarbete för att kunna eliminera de 

kvalitetsavvikelser som uppkommer i samband med CWTC. De kvalitetsavvikelser som 

uppkommer under produktionens gång löses oftast direkt. 

Av de dokument som sammanställts har det framkommit att felprocenten gällande CWTC är 

relativt låg och ligger på endast 2,01 %. Detta ska dock sättas i relation till procentenheterna 

av de övriga produkterna som tillverkas av AQ ParkoPrint AB där felavvikelserna kan vara så 

låga som 0,6 %. 

Företaget är ISO-certifierat inom kvalitet sedan mars 1995 och arbetar därför inom ramarna 

för ISO 9001 (AQ ParkoPrint AB, 2013). 

Idag sker det omfattande dokumentation över vilka kvalitetsavvikelser som finns samt 

uppkommer på företaget. I dessa dokument redovisas det även vilken typ av avvikelse som 

identifierats samt vem som bär ansvaret för kvalitetsbristen. Den dokumentation som 

genomförs på företaget är omfattande och bedrivs kontinuerligt. Detta har visat sig vara en 

grundförutsättning för att kunna bedriva ett systematiskt förbättringsarbete av 

kvalitetsavvikelser. 

4.5.2 Montering 
Majoriteten av de komponenter som betalningsautomaten består av köps in från 

underleverantörer. AQ ParkoPrint AB genomför sedan vissa modifikationer av dessa 

komponenter för att de ska fungera ihop med övriga komponenter i produkten. 

Slutmonteringen sker vid en station med ett rullband där oftast samma person genomför hela 

slutmonteringen för att sedan lämna över till en kollega som genomför de tester som krävs för 

att säkerställa produktens kvalitet. 

4.5.3 Leverantör 
AQ ParkoPrint AB har ett antal dokument som beskriver de riktlinjer som finns när de ska 

utvärdera sina underleverantörer. I dessa dokument framgår det tydligt hur leverantörerna ska 

klassificeras samt vilka frågor som ska ställas för att säkerställa kvaliteten hos leverantörerna 

samt att dokumenten uppmanar till ständig uppföljning. Det genomförs kontinuerliga 

uppföljningar (minst en gång per kvartal) för att säkerställa kvaliteten hos leverantörerna. 
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Dokumenten uppmanar även till att ständigt söka efter nya underleverantörer för att skapa 

konkurrens till de redan befintliga leverantörerna. AQ ParkoPrint AB:s vision gällande 

utvecklingen av leverantörsbasen är ”We should know the supplier market better than the 

suppliers”.  

4.6 Åtgärdsanalys 
AQ ParkoPrint AB hade i början av denna studie sett kvalitetsavvikelser som de inte hunnit 

hantera. Den första uppgiften i denna studie blev därför att titta närmare på samt analysera 

kvalitetsavvikelserna i produktionen. Efter att vi analyserat material från företaget i form av 

ett protokoll för dokumentering av kvalitetsavvikelser, använde vi oss av sifferunderlaget för 

att sammanställa en felkostnadskalkyl (bilaga 2). Utifrån denna kalkyl skapades sedan ett 

diagram för att påvisa hur uppdelningen för kvalitetsbrister ser ut (figur 6).  

Vanligtvis redovisas uppdelningar av felprocent med synen på en produkt, med eventuellt 

flertalet innefattande fel, som ett fel.  

 

 

I ovan illustrerade diagram kan därför en och samma produkt innehålla fler olika fel. Med 

detta som underlag var det sedan dags att analysera orsakerna genom en kartläggning.  

Figur 6:Diagram som visar uppdelningen av felprocent bland totalt tillverkade CWTC mellan 24/1-13 till 17/4-13. 
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I arbetet med kartläggning av grundorsakerna till kvalitetsbristerna användes ett 

Ishikawadiagram. Även i detta fall användes protokollet för dokumenteringen av 

kvalitetsavvikelser.  

Tanken med att illustrera kvalitetsbristerna i ett Ishikawadiagram är att få en mer 

lättöverskådlig kartläggning av problemen. Nedan (figur 7) följer resultatet av 

Ishikawadiagrammet.  

Denna variant av ishikawadiagram innehåller en modifiering i form av att 

parkeringsautomatens huvudkomponenter är placerade som huvudorsakerna till 

kvalitetsproblemen. Dock ger diagrammet med denna vetskap en tydlig bild av hur 

påverkande faktorer är kopplade till varje specifik huvudkomponent i parkeringsautomaten. 

Grundorsakerna kan i de flesta av fallen beskrivas ligga i leverantörernas kvalitetsarbete. 

 

 

Figur 7: Ishikawadiagram över produktens komponenter och dess kvalitetsbrister. 
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I denna studie har även försök gjorts att härleda vad dessa kvalitetsbrister beror på samt vart i 

produktionskedjan de uppstår. Eftersom att AQ ParkoPrint AB i stort sett enbart monterar 

delar från underleverantörer så har nästan alla grundorsaker kunnat härledas till dessa 

underleverantörer.  

2012 års producering av produkten CWTC däremot visar fel som kan spåras till monteringsfel 

i egen produktion. Det är dock troligt att dessa monteringsfel minskat avsevärt på grund av att 

den tidigare nämnda ”checklistan” för kvalitetskontroll infördes i samband med årsskiftet. 

4.7 Åtgärdsförslag 
I detta avsnitt kommer förslag på en arbetsmodell för ständig kvalitetsförbättring samt 

åtgärder för säkerställande av kvaliteten på underleverantörer i medelstora företag att 

presenteras.  

4.7.1 Femstegsmodell 

Denna studie har bidragit till en arbetsprocess som tillsammans med vetenskapligt underlag 

fungerat som byggstenar vid framtagning av en arbetsmodell. Kvalitetsbrister av olika 

karaktär har identifierats i produkten och dess komponenter. Dessa kvalitetsbrister ger motiv 

för en arbetsmodell som ska kunna apliceras i liknande fall.  Skapandet av femstegsmodellen 

har baserats utifrån PDCA/PDSA-cykeln som arbetsmodell för att den är situationsoberoende 

vilket passar bra med beaktande till företagets begränsade resurser. Femstegsmodellen ska 

främst användas i samband med identifiering och hantering av kvalitetsavvikelser i 

medelstora företag. Anledningen till varför PDCA/PDSA-cykeln inte används i sitt 

grundutförande är för att den är för resurskrävande för medelstora företag med samma 

förutsättningar som företaget i denna studie. Eftersom att fallstudien i detta arbete baserar sig 

på ett medelstort företag kan därför denna femstegsmodell lämpa sig till andra medelstora 

företag med liknande resurser och förutsättningar. PDCA/PDSA-cykeln ansågs vara för 

generell och övergripande. DMAIC-cykeln, som Sex Sigma är baserad på, är även den i 

grunden baserad på PDCA/PDSA-cykeln men har utvecklats i syftet att uppnå en mer 

detaljerad förbättringscykel (Klefsjö, 2011, s. 115-116). Femstegsmodellens syfte är att den 

ska vara mer anpassad efter företaget i fallstudien än vad PDCA/PDSA-cykeln är, och mindre 

detaljerad än DMAIC-cykeln.  
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Nedan följer förklaringar för varje punkt i femstegsmodellen: 

1. Dokumentera – En viktig del av förbättringsarbetet eftersom det förhindrar 

tvetydighet bland operativa handlingar. Det skapar förutsättningar för att längre fram kunna 

spåra fel som uppstått i tidigare skeden. Dokumentation kan ses som en grundförutsättning för 

förbättringsarbete inom kvalitet. För att kunna identifiera kvalitetsbrister som uppkommit i en 

verksamhet måste bakomliggande fel också vara dokumenterade. (Managementstudyguide, 

2013). Det kan även vara mycket användbart att dokumentera feleffekter i en FMEA-analys 

(Bergman & Klefsjö, 2007, s. 170). Denna analys hjälper till att i ett tidigt skede förhindra fel 

och därigenom minska kvalitetsbristkostnaderna (Syrén et al., 2008, s. 16-17). Vikten av att 

ständigt bedriva en omfattande dokumentation har även bevisats av AQ ParkoPrint AB där 

detta genomförs kontinuerligt. Detta har i sin tur bidragit att företaget har kontroll över vilka 

kvalitetsavvikelser som uppkommit när och omfattningen av dessa. 

2. Utred - I detta steg utreds orsaken till felavvikelsen samt vilken aktör som är 

ansvarig för grundorsaken. För att kunna illustrera felavvikelsers uppkomst med exempelvis 

ett Ishikawadiagram så måste bakomliggande orsaker spåras (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 

252-253). För att utredningen ska vara möjlig gäller att dokumentationen är systematiskt 

utförd. Dokumentationen kan ses som det teoretiska utgångsmaterialet för utredningen. Denna 

typ av standardiserat arbetssätt är en nyckel till framgång inom kvalitetsarbetet i ett företag 

(Liker, 2009, s. 179). Till hjälp för denna punkt kan ”5-varför”-metoden användas, eftersom 

den hjälper till att spåra grundorsaken (Liker, 2009, s. 301; Klefsjö, 2011, s. 115-116). Genom 

att studera hur AQ ParkoPrint AB arbetar i denna fas har det tydliggjorts hur viktigt det är att 

denna punkt inte utesluts från en arbetsmodell som syftar till att hantera samt om möjligt 

reducera de identifierade kvalitetsavvikelserna. 

3. Illustrera – Att i ett Ishikawadiagram illustrera samt visualisera de kvalitetsbrister 

som identifierats och orsakerna till dessa brister, är viktigt eftersom visualisering tydliggör 

problem på ett enkelt sätt (Johnson & Barach, 2011). Fördelarna med att visualisera problemet 

med hjälp av olika typer av illustrationer är att det skapar en möjlighet att presentera mycket 

information under en begränsad tid (Rohrer, 2000) vilket också skapar en kärnfullhet i 

budskapet av vilka typer av kvalitetsbrister som identifierats. Liker (2009, s. 189) att 

tillverkandet av visuella illustrationer skapar förutsättningar för att samtliga medarbetare ska 

få förståelse för de kvalitetsbrister som identifierats. Eftersom synen är den funktion som 
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människan kan använda för att bäst ta till sig information, är en illustration ett bra sätt att 

förmedla ett budskap på (Rohrer, 2000; Jonzén, 2011). 

Detta steg har stor betydelse vad gäller att integrera medarbetarna i förbättringsarbetet men 

även vid tydliggörande av vilka brister som finns samt orsaken till dessa. På detta vis skapas 

en medvetenhet hos alla inblandade vilket kan leda till att förbättringsarbetet får en annan 

betydelse och även når större uppmärksamhet. 

 

4. Forma åtgärdsförslag - När detta steg är aktuellt bör företagsledningen i 

samarbete med de övriga anställda ta illustrationen till hjälp och aktivt identifiera bristande 

kvalitetsaspekter samt upprätta förslag på åtgärder. Med hjälp av dokumentationen och 

illustrationen kan eventuella mönster utläsas för hur felavvikelserna uppstått vilket är av nytta 

till skapandet av åtgärdsförslag. Det kan vara till hjälp att prioritera förbättringsmöjligheterna 

som nu kartlagts och med det som bas upprätta en handlingsplan. En handlingsplan kan vara 

effektivt för att under bestämd tid uppnå kvalitetsförbättringar. Här är det också viktigt att 

utse ansvariga för genomförandet av handlingsplanen (Bergman & Klefsjö, 2007, s.558-559). 

5. Genomför – Denna punkt kan jämföras med steget ”Act” i Demings ”Plan Do 

Check Act”-cykel (PDCA-cykeln). För att den teoretiska delen av kvalitetsarbetet ska kunna 

översättas till fysisk förändring måste denna punkt genomföras. Genomförandet är arbetet för 

att se till att alla förbättringar praktiseras och standardiseras (Terziovski & Sohal, 1999). När 

genomförandet utförs börjar åter dokumentationen, punkt ett, och femstegsmodellen löper 

vidare.             

4.7.2 Leverantörssäkring 
För att kunna säkerställa kvaliteten på företagets leverantörer är det viktigt som Trent och 

Monczka (2010) nämner, att skapa ett nära samarbete med sina underleverantörer för att på så 

sätt bygga upp en relation till varandra. Kartläggningen som genomförts i denna studie 

påvisar att samtliga förutom en av kvalitetsbristerna kan härledas till underleverantörerna. 

Företaget bedriver redan idag ett aktivt arbete för att säkerställa kvaliteten på sina 

underleverantörer. Det är viktigt att företaget fortsätter bedriva arbetet och om möjligt försöka 

utveckla deras arbete utifrån de frågor som Trent och Monczka (2010) sammanställt samt i 

den utsträckning det är möjligt även involvera underleverantörerna i tillämpandet av 

femstegsmodellen. Det är svårt att finna en generell förklaring till varför det är 

underleverantörerna som står för den största andelen kvalitetsbrister. Därför är förslaget att 
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företaget ser över sina rutiner för att om möjligt förändra de befintliga rutinerna eller skapa 

nya utefter följande frågor som presenteras av (Trent & Monczka, 2010): 

 
• Involveras leverantörerna tidigt i produkt- och processutvecklingen? 

• Har vi reducerat antalet leverantörer till en hanterbar nivå? 

• Mäter vi leverantörers kvalitetsprestanda? 

• Uppmanar vi leverantörerna till ständig förbättring? 

• Belönar vi leverantörernas prestationer och förbättringar? 

• Är våra leverantörer certifierade? 

• Ger vi de rätta förutsättningarna för leverantörsutveckling? 

 

Utifrån dessa frågor, tillsammans med femstegsmodellen, bör företaget kunna reducera de 

kvalitetsbrister som kan härledas till underleverantörerna. Detta är ett långsiktigt arbete och 

företaget kan därmed inte förvänta sig omedelbar reducering av de kvalitetsbrister som kan 

härledas till underleverantörerna. Femstegsmodellen sammanfattas på nästkommande sida i 

Figur 8. 
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Figur 8: Femstegsmodellen 

 

 
 

Dokumentera  
Då någon form av felavvikelse uppenbaras i monteringsavdelningen, dokumenteras 
denna i en förslagsvis färdig mall. Mallen ska i detta skede fyllas i med datum då felet 
inträffat samt beskrivning av felet.  

Utred 
Felavvikelserna som tidigare identifierats ska i detta skede utredas.  

Det vill säga: 

• Vilken aktör har ansvar för felet? 
• Vad beror felet på? 
 
Här bör det också upprätta en kalkyl som visar uppdelningen av kvalitetsavvikelserna i 
företaget uttryckt i procent.  

Illustrera 
Tidigare samlat underlag illustreras nu förslagsvis med hjälp av ett cirkeldiagram och ett 
Ishikawa-diagram (orsak-verkan-diagram). Denna typ av illustration skapar en tydligare 
och mer lättöverskådlig kartläggning. Det är alltså nu lättare för alla anställda att ta in 
informationen och erhålla en överblick av ”läget”.  

Förmedling av kartläggningen till alla anställda är viktigt för att öka medvetenheten.   

Forma åtgärdsförslag 
Här gäller det att analysera underlaget och tillsammans forma åtgärdsförslag. Det kan till 
exempel vara lämpligt att upprätta en handlingsplan över en bestämd tidsperiod. Målet 
med handlingsplanen är då att kvalitetsförbättra företaget på sikt. 

 
Genomför 
I detta skede genomförs det fysiska förbättringsarbetet. Exempelvis genomförs punkterna 
i den upprättade handlingsplanen. 
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5. Diskussion & Slutsats 
Arbetssätt såsom Six Sigma Method har genom åren bevisat framgång vid tillämpning inom 

företag (Klefsjö et al., 2001). Eftersom fallstudien i detta arbete riktar sig till ett medelstort 

företag har förutsättningarna för implementering av Six Sigma Method uteslutits på grund av 

dess höga kostnader i samband med implementering, dock har tanken med 

arbetssätt/arbetsmodell iakttagits. En av grundstenarna inom Six Sigma Method är det 

systematiska arbetet utefter Define, Messure, Analyse, Improve and Control (DMAIC) 

(Antony & Banuelas, 2002).  

Tanken med ett systematiskt arbetssätt/arbetsmodell av liknande ”cyklisk” karaktär är även 

det en grund till resultatet av vår framtagna femstegsmodell. Det har även framlagts fördelar 

som mindre och medelstora företag har vid liknande systematiskt förbättringsarbete. En viktig 

aspekt är kommunikationen som i mindre och medelstora företag ses som mer öppen och 

direkt, med färre led av beslutstagare (Wessel & Burcher, 2004) vilket även styrks av Goh och 

Ridgway (1994) som nämner att ledningen där ofta är närmare den dagliga 

verksamheten/kärnkonceptet.  

Resultatet av vår kartläggning visar att sista led av bakomliggande orsaker till 

kvalitetsbristkostnaderna i fallstudien kan härledas till underleverantörerna.  

Vid fallstudiens identifiering av kvalitetsbrister utfördes en kartläggning som illustrerades 

med hjälp av ett Ishikawadiagram. Ishikawadiagrammet gav en bild av orsakerna till 

kvalitetsbristerna. Utifrån dessa kunde vi sedan fastställa vilken den betydande orsaken till 

kvalitetsbristerna i företaget var. Sedan redovisades ett antal punkter innehållande teorier från 

Trent och Monczka (2010)  som kan bidra till att förbättra samarbetet med underleverantörer. 

 

I samband med fallstudiens kartläggnings- och identifieringsprocess utvecklades en 

arbetsmodell vid namn femstegsmodellen. Denna femstegsmodell är framtagen för att företag 

med intresse för kvalitetsförbättring ska kunna förhålla sig till en grundstruktur i sitt 

fullständiga kvalitetsarbete. Arbetsmodellen i sig kräver inga kostsamma verktyg utan det 

som styr kostnaderna är omfattningen av det arbete som läggs på samtliga steg. Dessa steg är 

flexibla på det viset att varje företag utformar egna åtgärdshanteringar och använder 

arbetsmodellen som grundstruktur i det fullständiga kvalitetsarbetet.  
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Värderingar inom TQM såsom att öka medvetenheten eller strävan efter fullständig 

kundnöjdhet är något som bör harmonisera med verktyg och tillvägagångssätt inom 

verksamheten (Klefsjö et al., 2001).  

 

Femstegsmodellen som skapats i denna studie har utvecklats utifrån PDCA/PDSA-cykeln och 

anledningen till varför vi i denna studie inte valt att utgå från grundutformningen av 

PDCA/PDSA-cykeln är att den i våra ögon är för övergripande och eventuellt även för 

resurskrävande för ett medelstort företag samt att vi saknade en modell som inriktades 

specifikt på hantering av kvalitetsavvikelser. Dock ansåg vi att det fanns många viktiga 

parametrar som måste finnas med i en modell för att uppnå det övergripande syftet. Därför 

skapades arbetsmodellen utifrån PDCA/PDSA-cykeln men där vi utvecklat en mer specifik 

inriktning på modellen för att på så sätt simplifiera hur medelstora företag skall arbeta för att 

kunna hantera samt reducera sina kvalitetsbristkostnader.  

 

Första steget i femstegsmodellen, ”Dokumentera”, bidrar till den viktiga information som 

krävs för att utreda kvalitetsavvikelser samt förhindra eventuella framtida avvikelser (Syrén et 

al., 2008, s. 16-17). Utan dokumentationen skulle inte övriga fyra steg kunna genomföras.  

 

För att sedan få en djupare inblick i vad kvalitetsavvikelsen uppkommit ifrån samt 

bakomliggande orsak, krävs en utredning där detta spåras. Utredningen visar alltså 

bakomliggande orsaker vilket är viktig information till illustrationen i nästa steg (Bergman & 

Klefsjö, 2007, s. 252-253). 

 

Ett av de steg som finns representerade i vår femstegsmodell men som dock skiljer sig från 

PDCA/PDSA-cykeln är illustration. Vi ansåg att detta var en mycket viktig punkt för att 

ledningen i ett företag på ett kommunikativt och effektivt sätt ska kunna redovisa samt 

beskriva för medarbetarna vilka typer av brister som identifierats samt orsakerna till dessa. 

Detta är även anledningen till varför vi valde att friställa detta som ett separat steg.  

 

Nästa steg är formande av åtgärdsförslag vilket anpassas efter varje företags egna 

förutsättningar och målsättning. Skapandeprocessen av åtgärdsförslag har i detta skede en bra 

grund i form av den information som förvärvats i de tidigare stegen. Upprättande av en 

handlingsplan är ett passande verktyg där en plan för vad som ska genomföras för att uppnå 
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förbättrad kvalitet skapas (Bergman & Klefsjö, 2007, s.558-559). När åtgärdsförslaget skall 

anpassas borde man även som Eklund (1995) nämner se över företagets arbetsförhållanden ur 

en ergonomisk synpunkt. Eftersom att sämre ergonomi kan härledas till ökade 

kvalitetsavvikelser. 

 

Sista steget i femstegsmodellen, ”Genomför”, är framtagen för att det krävs ett steg då allt 

teoretiskt arbete som utförts i kvalitetsförbättringsprocessen omvandlas till praktik, det vill 

säga fysisk handling (Terziovski & Sohal, 1999). Detta steg kan jämföras med PDCA/PDSA-

cykelns steg ”Act” som också den står för det fysiska utförandet (Klefsjö, 2011, s. 115-116). 

 

Dessa steg i femstegsmodellen bör ses som en del av ett långsiktigt arbete och på grund av 

detta kan det dröja innan företaget upplever vissa förändringar. Detta beror givetvis på hur 

mycket resurser som avsätts för att följa femstegsmodellen.  

 

Företaget AQ ParkoPrint AB bedriver i dagsläget redan ett aktivt arbete för att säkerställa 

kvaliteten på deras underleverantörer. Trots detta visar vår kartläggning att majoriteten av de 

kvalitetsbrister som uppstår kan spåras till underleverantörerna. På grund av detta valde vi i 

studien att redovisa förslag på hur företag kan arbeta för att förbättra sitt samarbete med sina 

underleverantörer. Av de fakta som redovisades kring detta så kan de frågor som 

presenterades ses som ett konkret förslag på hur företag kan förbättra samarbetet med sina 

underleverantörer och på så sätt säkerställa kvaliteten på sina underleverantörer. 

 

Syftet med denna studie var att skapa en arbetsmodell för hur medelstora företag ska hantera 

kvalitetsavvikelser som uppkommer inom monteringsavdelningen. Denna studie påvisar att 

kvalitetsavvikelser härledda till underleverantörerna kan uppkomma. Studien har resulterat i 

en arbetsmodell som syftar till att tydliggöra samt simplifiera de redan kända 

modellerna/arbetssätten som finns för att hantera samt om möjligt reducera de 

kvalitetsavvikelser som kan uppkomma inom ett företag och/eller dess underleverantörer. För 

att företag ska ha nytta av denna arbetsmodell krävs engagemang och systematisk uppföljning 

för att på bästa sätt standardisera kvalitetsarbetet. 
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7. Fortsatta studier  
Denna studie omfattar resultat på förslag för hur medelstora företag kan arbeta för att hantera 

sina kvalitetsbristkostnader i produktion. Grundorsaken till kvalitetsbristerna i fallstudiens 

företag visade sig till stor del bero på leverantörerna. Leverantörssäkring för medelstora 

företag med begränsade resurser ses därför som ett intressant ämne för fortsatta studier. 

Förslagsvis kan en fortsatt studie göras utifrån nedanstående frågor som även presenteras i 

avsnitt 4.7.2 i denna studie. 

 

• Har vi reducerat antalet leverantörer till en hanterbar nivå? 

• Mäter vi leverantörers kvalitetsprestanda? 

• Uppmanar vi leverantörerna till ständig förbättring? 

• Belönar vi leverantörernas prestationer och förbättringar? 

• Är våra leverantörer certifierade? 

• Ger vi de rätta förutsättningarna för leverantörsutveckling? 

• Involveras leverantörerna tidigt i produkt- och processutvecklingen? 
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