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Sammanfattning 

Detta examensarbete ämnar att undersöka samt föreslå hur kvalitetssäkring kan utföras för att 

införliva kundens behov och intresse till en färdig produkt som kunden vill köpa. Syftet är att skapa 

en fördjupad kunskapsbild kring kvalitetssäkring för företag. Utförandet sker genom en kvalitativ 

metodprocess i form av en fallstudie för att studera, analysera och beskriva fenomenet. Det är av 

intresse eftersom krav på kvalitet ständigt ökar då nya tekniska lösningar tillkommer och nya former 

av affärsverksamheter uppstår. Kunder kräver produkter med bättre kvalitet, lägre pris, bättre 

prestanda och allt detta till en ständigt minskad leveranstid. För att veta vad kunden efterfrågar och 

säkerställa att det uppfylls måste företag arbeta med en offensiv kvalitetsutveckling. Det gäller att 

företag får en förståelse av att kundtillfredsställelsen är essentiellt för alla verksamheter, inte för att 

försörja, sälja eller ge service utan för att uppfylla de behov som driver kunder till att göra affärer. 

För att kunna möjliggöra en hög kundtillfredsställelse presenteras olika metoder och verktyg som 

Quality Functional Deployment och Design For Manufacture and Assembly inom fyra olika områden 

som alla måste ha ett fungerande tvärfunktionellt samarbete. De fyra områdena är identifiering av 

kundbehov, designprocessen, produktionsprocessen samt verifiering av kvalitet. Under identifiering 

av kundbehov ges förutsättningarna för hur bra en produkt kan bli på marknaden. I designprocessen 

utförs de viktigaste besluten som påverkar produktens slutgiltiga pris. Produktionsprocessen innebär 

att på ett standardiserat sätt producera produkter som uppfyller fastställda specifikationer med små 

variationer. Slutligen används verifiering av kvalitet för att säkerställa att produkten uppfyller 

specifikationen. Efter att en teoretisk referensram och empiri presenterats i examensarbetet 

analyseras och diskuteras dessa för att se hur fallföretaget arbetar med kvalitetssäkring. Till sist ges 

slutsatser för vad fallföretaget kan förbättra i sitt arbete med att säkerställa en högre 

kundtillfredsställelse.  
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Abstract 

The purpose of this master thesis is to investigate and suggest how quality assurance can be 

accomplished and incorporated with customer needs to a product that customers want to purchase. 

The goal is to create a deeper understanding about quality assurance in businesses. It’s conducted by 

a qualitative case study to learn, analyze and describe the phenomenon. This is of interest because 

the requirements for quality are constantly increasing as new technology becomes available and new 

businesses arise. Customers require products with better quality, lower price, better performance 

and all this to a constantly reduced delivery time. Therefore, companies must work with a total 

quality management to discover customer needs and ensure that they will be fulfilled. Businesses 

must gain an understanding that customer satisfaction is the ultimate objective of every business: 

not to supply, not to sell, not to service, but to satisfy the needs that drive customers to do business. 

In order to enable a high customer satisfaction, different methods and tools as quality functional 

deployment and design for manufacture and assembly are presented within four different areas 

which all must have a good cross-functional cooperation. The four areas are identification of 

customer needs, design process, production process, and verification of quality. The identification of 

customer needs provides the conditions for how successful a product can be on the market. During 

the design process the most important decisions that affect the final price of the product is taken. 

The production process means that in a standard way, with minor variations, produce products that 

meet defined specifications. Finally, verification of quality is used to ensure that the product meet 

the specifications.  

After a theoretical framework and empirical evidence has been presented in the master thesis, an 

analysis and discussion is established to see how a company works with quality assurance. Finally, 

conclusions are presented about how companies in a similar situation can improve their efforts to 

ensure a higher customer satisfaction.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Kvalitetsarbetet har under de senaste decennierna blivit en viktig strategisk fråga för västerländska 

företag. Det handlar om att vara konkurrenskraftig och långsiktigt lönsam. Den japanska industrin ses 

ofta som en förebild i kvalitetsarbetet. Detta tack vare att japanska företagsledare tidigt insåg att 

kvalitet handlar om att utgå från kundens behov och förväntningar samt att ändringar, kassationer, 

förseningar och säkerhetslager medför stora kostnader (Bergman & Klefsjö, 2001). Västvärldens 

eftersträvan att minska försprånget syns tydligt genom hur intresset för certificeringar markant har 

ökat. T.ex. har den internationella kvalitetskontroll- och kvalitetshanteringscertificeringen, ISO 9000, 

ökat från 50 000 år 1993 till 980 000 certificeringar år 2008 (International Organization for 

Standardization, 2010-09-28). Företag har gått från 1970-talets enkla inspektioner till Quality Control 

och Quality Assurance. Det senaste arbetet som bedrivs är en strävan till Total Quality Management 

(TQM) (Hansson, 2003). 

TQM är ett bredare begrepp för kvalitetsområdet som sträcker sig över hela organisationen. 

Begreppet kommer ofta upp när kvalitet diskuteras och det är en viktig del i både teorin och 

praktiken kring management (Hansson, 2003). Även om TQM handlar om att kvalitetsarbetet ska 

genomsyra hela organisationen finns det fortfarande ingen väletablerad litteratur för grunden i 

managementteorin för kvalitetsområdet (Bergman & Klefsjö, 2001). Kvalitetsutvecklingens 

grundregel är att det alltid finns ett sätt att åstakomma högre kvalitet till en lägre kostnad.  

1.2 Problemformulering 
Detta examensarbete ämnar att undersöka samt föreslå hur kvalitetssäkring kan utföras för att få 

”rätt” produktkvalitet i produktionen, d.v.s. införliva kundens behov och intressen till en färdig 

produkt som kunden vill köpa. Detta inkluderar att identifiera:  

 externa och interna kundbehov  

 hur dessa behov omvandlas till tekniska specifikationer 

 vilka metoder som kan appliceras för att uppfylla behoven i produktion 

 hur valet av metoder, processer och verktyg kommuniceras till montörer 

 hur verifiering av produkten utförs för att säkerhetsställa att behoven uppfylls 

 

I Figur 1 åskådliggörs dispositionen för punkterna som presenterades ovan. Under identifiering av 

kundbehov ingår både de externa och interna kundbehoven. Designprocessen innefattar punkt två 

och tre, d.v.s. hur omvandling av kundbehov utförs samt vilka metoder som kan appliceras för att 

uppfylla de behov som ställs i produktionsprocessen. Den tredje rubriken, produktionsprocessen, 

innefattar hur produktionen säkerställs genom att välja metoder, processer och verktyg och 

kommunicera dessa till montörer. Den fjärde och sista rubriken är verifiering av kvalitet och 

innefattar hur produkten säkerställs för att uppfylla de kundbehoven. 

 

 

Figur 1: Disposition för arbetets undersökningsområde. 
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Examensarbetets fokus ligger inom ramen för det produktionstekniska området samt hur kvaliteten 

verifieras. De andra bitarna blir dock väsentliga eftersom produktionsprocessen är beroende av vilka 

kundbehov som föreligger samt hur dessa översätts i designprocessen.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att ge en fördjupad kunskapsbild kring kvalitetssäkring för företag. Detta 

innefattar att visa betydelsen av att arbeta med kvalitetsfrågor ur ett helhetsperspektiv med 

utgångspunkt från kundbehoven. Detta kommer att åstadkommas genom en kvalitativ metodprocess 

i form av en fallstudie för att studera, analysera och beskriva fenomenet.  

1.4 Avgränsningar 
Kvalitetssäkring kan utföras på både produkter och tjänster. Verktygen för att utföra kvalitetssäkring 

av produkter och tjänster benämns ofta med samma namn. Dock skiljer sig innehållet och 

angreppssätt ibland mellan dessa. Detta examensarbete avgränsar sig därför till att enbart behandla 

kvalitetssäkring av fysiska produkter. Företag som levererar fysiska produkter har ofta en värdekedja 

som består av flera underleverantörer. Kvalitetssäkring av underleverantörer är väsentlig för att 

möjliggöra en hög kvalitet senare i kedjan och slutligen till konsumenten. För detta examensarbete är 

dock denna bit exkluderad. Avgränsningen är utförd för att fokusera examensarbetet på den del där 

det upparbetade värdet är störst och således där kvalitetsstörningar är mer kostsamma. 
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2 Forskningsmetod 

Forskning är centralt i både företagsaktiviteter och akademiska aktiviteter. Det finns ingen konsensus 

i litteraturen om hur forskning ska definieras. Det finns dock en generell överenskommelse bland 

definitionerna att forskning är en process av utredningar och undersökningar som utförs på ett 

systematiskt och metodiskt sätt med målet att öka kunskapsnivån inom det givna forskningsområdet 

(Collis & Hussey, 2009). Valet av metod ska vara anpassad utifrån vilken typ av information som ska 

inhämtas samt hur den ska analyseras och sammanställas. Detta är viktigt för att tillhandahålla både 

en trovärdighet och tillförlitlighet (Patel & Tebelius, 1987). 

2.1 Paradigm 
Ett paradigm är ett filosofiskt ramverk som används för att vägleda hur en frågeställning inom 

forskningen ska bedrivas (Collis & Hussey, 2009). Betydelsen av begreppet filosofiskt är att förnuft 

och argument används när kunskap eftersöks (Oxford dictionaries, 2010-10-13). Det finns två 

huvudsakliga paradigm, interpretivistiskt och positivistiskt. De är varandras motpoler och ligger på ett 

kontinuum med andra paradigm emellan. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan dessa 

ytterligheter för att kunna välja ett paradigm (Collis & Hussey, 2009). 

Positivistisk 

Ursprunget till positivism är en tro som bygger på att verkligheten är oberoende av oss och målet är 

att ta fram teorier som grundar sig på empirisk forskning som inhämtats från observationer och 

experiment. Kunskap härstammar från positivistisk information eftersom varje rationellt motiverat 

påstående vetenskapligt kan verifieras av logiska eller matematiska bevis. Det innebär att positivister 

anser att teorier utgör grunden för att förklara ett fenomen. Förklaringen består av att upprätta ett 

samband mellan variabler genom att fastställa kausala lagar och koppla dessa till en deduktiv och 

integrerad teori. Detta innebär att den sociala och fysiska världen är bunden till bestämda lagar. Med 

variabel menas ett attribut av ett fenomen som kan förändras och få nya värden genom iakttagelse 

och mätning. Teori är en uppsättning av sammanhängande variabler, definitioner och slutsatser som 

anger relationen mellan variabler. Forskning i näringslivet är därför inriktad på teorier för att förklara 

eller förutsätta sociala fenomen. Detta innebär att tillämpa logiska resonemang för att få en ökad 

precision, objektivitet och stringens för att understödja resultatet. Eftersom det förutsätts att sociala 

fenomen kan mätas förknippas positivism med en kvantitativ forskningsmetod (Collis & Hussey, 

2009). 

Interpretivistisk 

Det positivistiska paradigmet ansågs vara otillräckligt för att användas till sociala fenomen. Kritiken 

bestod framförallt av fem punkter. Dessa har presenterats av Jill Collis och Roger Hussey (2009) och 

återfinns nedan.  

 Det är omöjligt att separera människor från det sociala kontext i vilka de existerar i. 

 Människor kan inte bli förstådda utan att undersöka deras uppfattning om aktiviteter. 

 En mycket välstrukturerad forskningsmodell ger begränsningar till resultatet samt att annan 

viktig information kan ignoreras. 
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 Forskare är inte objektiva utan är en del av det som undersöks. De adderar sina egna 

intressen och värderingar till undersökningen. 

 Att fånga komplexa fenomen i en enda mätning är vilseledande. Det är t.ex. inte möjligt att 

fånga en persons intelligens genom att tilldela numeriska värden.  

Samhällsvetenskapen är mycket subjektiv och formas av våra föreställningar. Det innebär att 

forskaren blir en del av undersökningen eftersom det är omöjligt att särskilja den sociala verkligheten 

med det som finns i forskarens sinne. Istället för att mäta sociala fenomen fokuserar interpretivismen 

på att utforska sociala fenomen med syfte att få en tolkande förståelse. Därför kan inte positivistiska 

metoder, t.ex. kvantitativa studier användas. Inriktningen ska istället vara att beskriva, översätta och 

på annat sätt komma till grunden av innebörden. Skillnaderna mellan paradigmen leder till en mycket 

bred slutsats, att interpretivistisk forskningsmetod inte härrör från den statistiska analysen av 

kvantitativ data. Istället brukar interpretivism förknippas med kvalitativa studier (Collis & Hussey, 

2009). 

2.2 Val av metod 
Frågeställningen till detta examensarbete kräver en djupare förståelse kring hur ett företag arbetar 

med frågorna idag. Fenomenet måste därför beskrivas för att komma till grundorsaken. Därför är det 

lämpligt att välja ett paradigm som ligger mer åt den interpretivistiska ändpunkten på kontinuumet. 

Författaren har tänkt att skapa en ny fördjupad kunskap kring frågeställningen och väljer därför att 

göra en kvalitativ studie. Detta lämpar sig även bra då företaget som ingår i studien kan undersökas 

mer utförligt. För att på ett bättre sätt lära sig om hur företagskulturen fungerar och hur arbetet som 

berör frågeställningen utförs på fallföretaget väljer författaren att bedriva undersökningen på plats. 

Det innebär även att kontinuerliga observationer kan utföras för att inhämta kunskap som annars är 

svårt om arbetet skrivs på en annan geografisk plats.  

Författarens val av metod, med hänsyn till ett interpretivistiskt paradigm och en kvalitativ 

datainsamling, är att göra en fallstudie. Det är en metod som används för att undersöka ett fenomen 

i en naturlig miljö för att få en fördjupad kunskap (Collis & Hussey, 2009). Yin (2003) karaktäriserar 

fallstudier som en undersökning med målet att inte enbart undersöka ett särskilt fenomen utan även 

att förstå dessa i speciella sammanhang. Vidare beskrivs hur data ska samlas in för att understödja 

den valda metoden.  

2.3 Datainsamlingsmetod 
Det finns två olika grupper av undersökningsmetoder, undersökning av sekundär- och primärdata. 

Sekundärdata är redan publicerad data, t.ex. relevant litteratur och tillgängliga dokument. När den 

här datan inhämtas brukar det kallas för skrivbordsundersökning. Primärdata är material som 

anskaffas och iakttagelser som utförs specifikt för undersökningen. Det sker genom 

fältundersökningar och kan utföras genom tre tillvägagångssätt; direkt observation, intervju och 

experiment (Bengtsson & Bengtsson, 1995). De insamlingsmetoder som används i detta 

examensarbete är i huvudsak insamling av sekundärdata, för att få en ökad förståelse kring 

fenomenet och hur delar av liknande frågeställningar tidigare har behandlats, samt insamling av 

primärdata i form av intervjuer och observationer. 
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Insamling av sekundärdata 

När sekundärdata anskaffas är det fördelaktigt om frågeställningen är preciserad. Dels för att erhålla 

en hanterbar mängd data men även för att kunna anskaffa den inom tidsramen för examensarbetet 

(Bengtsson & Bengtsson, 1995). För att möjliggöra att en hög trovärdighet upprätthålls på den 

teoretiska referensramen väljer författaren att inhämta relevant sekundärdata från vetenskapliga 

journaler, tryckta böcker samt från internetsidor med tillförlitlig information. Sekundärdata som 

använts till empirin ska understödja företagets eller medarbetares syn. Den kommer enbart att 

inhämtas via kanaler som fallföretaget ansvarar för. 

Intervjuer 

Intervjuer är en insamlingsmetod för att samla in primärdata från utvalda respondenter. De kan 

utföras med enskilda individer eller i grupp genom personliga möten, telefonintervjuer eller via 

enkäter. Intervjutekniken kan vara ostrukturerad, semi-strukturerad eller strukturerad. Då metoden 

har ett interpretivistiskt synsätt fokuseras intervjuerna på att utforska data kring förståelse, åsikter, 

vad människor minns att de har gjort, attityder, känslor och liknande som människor har gemensamt 

(Arksey & Knight, 1999). För att få en hög svarsfrekvens intervjuas respondenterna vid personliga 

möten. En respondent utses inom varje delområde i frågeställningen. För att få en övergripande bild 

över delområdena som ska behandlas intervjuas i första hand respondenter med chefsbefattning. Då 

en djupare kunskap krävs inom ett undersökningsområde eller om en annan medarbetare anses vara 

mer lämplig kommer den personen istället att intervjuas. Strukturen på intervjuerna är semi-

strukturerad, vilket innebär att ett frågeformulär tas fram innan intervjutillfället. Formuläret baseras 

på den teoretiska referensramen. En semi-strukturerad teknik är att föredra då det är nödvändigt att 

förstå de handlingar som respondenten använder som grund för hans eller hennes åsikter och 

föreställningar kring en viss fråga eller situation (Collis & Hussey, 2009). 

Varje intervju planeras till en timme lång. Inledningsvis tillfrågas respondenten om tillåtelse att spela 

in intervjun med diktafon. Intervjuaren berättar att inspelningen i så fall transkriberas och skickas 

sedan till respondenten för att se om han eller hon vill ändra något. Det är sedan den transkriberade 

datan som används till empirin. Genom detta tillvägagångssätt riskeras inte materialet att förvanskas 

i lika stor utsträckning som vid en skriftlig dokumentering under intervjun. En annan fördel är att 

intervjuaren bättre kan koncentrera sig på intervjun och ställa följdfrågor istället för att dokumentera 

vad som uttalas. Frågorna i frågeformuläret och följdfrågor är till största del öppna frågor för att få 

ett större djup i intervjun men även frågor för att undvika missförstånd och öka validiteten ges. I 

Tabell 1 ges förslag på frågor och vilka som lämpar sig utifrån vad som eftersöks. 
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Typ av fråga Användbar för Ej användbar för 

Öppen fråga 
(t.ex. Berätta vad som hände när…) 

Inledningar för att 
utforska och samla in 
bred information 

Mycket pratsamma 
människor 

Stängd fråga 
(t.ex. Vem rådfrågade du?) 

Insamling av saklig 
information 

Insamling av bred 
information 

Flera frågor  
(mer än en fråga i en mening) 

Aldrig användbar Aldrig användbar 

Undersökning 
(t.ex. Vad hände sen?) 

Etablera ordningsföljd 
av händelsen eller 
samla in detaljer. 

Utforskning av känsliga 
händelser 

Hypotetisk fråga 
(t.ex. Vad kan hända som ändrar din 
uppfattning?) 

Att främja bredare 
synsätt 

Situationer utanför 
respondentens 
tillämningsområden 

Jämförande fråga 
(t.ex. Föredrar du gruppmöten varje 
eller varannan vecka?) 

Utforska behov och 
värderingar 

Orealistiska alternativ 

Sammanfattande fråga 
(t.ex. Har jag rätt att de viktigaste 
frågorna är…?) 

Undvika tvetydighet, 
validering av uppgifter 
och samhörande svar 

För tidigt eller för 
frekvent användning 

Tabell 1: Olika varianter av intervjufrågor. Översatt tabell från (Collis & Hussey, 2009, p 145). 

2.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Ett test kan inte bli giltigt om det inte är tillförlitligt, dock kan det vara tillförlitligt utan att vara giltigt 

(Potter, 1996). Begreppen reliabilitet och validitet är därför relaterade till varandra i 

samhällsvetenskapen men på ett asymmetriskt sätt. De är, tillsammans med generaliserbarhet, 

viktiga att diskutera i forskningssammanhang. Många författare, bland annat Steinar Kvale (1997), 

hävdar att forskarens objektivitet är en avgörande faktor för studiens validitet och reliabilitet. 

Validitet 

Validitet är i vilken utsträckning och precision resultatet anknyter till fenomenet som studien avser 

att undersöka. Fel i studien, såsom brisfälliga forskningsrutiner, dåliga prover och felaktiga eller 

vilseledande mätningar, kan underminera validiteten. En studie som utförs med ett interpretivistiskt 

paradigm fokuserar på att hitta essensen av fenomenet och samla data som ger en rik och detaljerad 

förklaring (Collis & Hussey, 2009). Det är viktigt att validiteten uppmärksammas under hela 

forskningsprocessen (Kvale, 1997). Detta innefattar exempelvis när interna företagsdokument 

utforskas då de kan innehålla subjektiva värderingar som inte stöds av företaget.  

Reliabilitet 

För att en studie ska ha hög reliabilitet krävs det att en ny upprepad studie ger samma resultat. En 

forskare måste fråga sig själv om bevisen och slutsatserna i studien håller för en noggrann granskning 

(Raimond, 1993). I positivistiska studier är kravet på reliabilitet högt medan det tenderar att vara av 

en mindre betydelse, eller att det tolkas annorlunda, inom interpretivistiska paradigm. Tyngdpunkten 

ligger på huruvida observationer och tolkningar som görs vid olika tillfällen och/eller att olika 

observatörer kan förklaras och förstås. Därför måste protokoll och procedurer upprättas för att 

möjliggöra att äktheten av resultatet fastställs (Collis & Hussey, 2009). 

Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet menas i vilken utsträckning resultatet kan appliceras på andra fall eller 

situationer som ligger bortom det som undersöks i studien. Vogt skriver att generaliserbarhet är hur 
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en forskare kan komma fram till slutsatser för en sak som baseras på information kring något annat 

(Collis & Hussey, 2009). Generaliserbarhet är något som ofta diskuteras vid fallstudier och vissa 

författare hävdar att enskilda fall ger en liten grund för att kunna generalisera. Andra författare 

argumenterar för en möjlighet att generalisera utifrån enskilda fall (Yin, 1994). För att kunna 

generalisera resultaten till en bredare teori krävs det att analysen behandlar de tolkningar och det 

som är karaktäristiskt för fenomenet. Det gäller att ta del av mönstren, koncepten och teorierna som 

genererats och applicera dessa i en annan miljö. Därför är det viktigt att författaren har en 

omfattande och djup förståelse för de aktiviteter och beteenden som studerats (Collis & Hussey, 

2009).  

2.5 Självkritisk granskning 
I uppdragsbeskrivningen ingår enbart studie av ett företag. I en fallstudie, som är vald som metod, 

blir det enklare att visa om kunskap som skapas kan generaliseras om flera fall finns som liknar 

varandra. Fall som inte liknar varandra hjälper istället till att utöka eller ändra på befintlig teori. 

Generaliserbarheten kommer därför bli svår att förutsäga för ny kunskap som skapas i detta arbete.  

Utifrån den kunskap som författaren har tänkt att skapa väljs ett interpretivistiskt paradigm som 

tidigare har beskrivits. Det innebär att författaren kommer att påverka resultatet i något avseende. 

Detta kan både vara oavsiktligt och oundvikligt eftersom ställningstaganden kommer att utföras 

kontinuerligt under arbetets gång av vad som är intressant att ta med. Det innefattar exempelvis val 

av respondenter och hur teorin och empirin ska analyseras. Genom att vara objektiv i framtagningen 

av den teoretiska referensramen och välja tillförlitliga källor hoppas författaren få ett underlag som 

överensstämmer med den allmänna synen. Med det som utgångspunkt tillhandahålls material som 

guider författaren i datainsamlingen.  

I den empiriska datainsamlingen är det främst chefer och personer som har beslutsfattande roller i 

de undersökta processerna som intervjuas. Det innebär att en mer heltäckande bild av arbetet 

klargörs. Däremot kan detaljnivån bli bristfällig eftersom andra medarbetare oftast är mer insatta i 

detaljer. Valet att enbart intervjua beslutsfattande personer är dock gjort på grund av att intresset 

främst ligger i att förstå helheten av arbetet. Där författaren tycker att detaljnivån är väsentlig för 

resultatet kommer intervjuer att utföras med relevant personal.  

Till sist vill författaren uppmärksamma hanteringen kring intervjudata. Det kommer alltid att finnas 

risk att respondentens svar misstolkas eller på annat sätt förvanskas. För att undvika detta kommer, 

som tidigare beskrivits, alla intervjuer att spelas in med diktafon för att sedan transkriberas. Därefter 

skickas den transkriberade datan till respondenten som godkänner den. Dock kvarstår det faktum att 

författaren kan tolka datan på ett annorlunda sätt än vad respondenten menade. Därför är det viktigt 

att under intervjun ställa sammanfattande frågor som beskrevs i Tabell 1. 

2.6 Genomförande 

Insamling till teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen består enbart av sekundärdata. Den största delen av denna teori är 

inhämtad från böcker som beskriver kvalitetsarbetet utifrån ett helhetsperspektiv. Detta har sedan 

kompletterats med vetenskapliga artiklar som behandlar de specifika undersökningsområdena för att 

få ett större djup i den teoretiska referensramen. Internetsidor har även sparsamt använts som 
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referens för att presentera teori som framförts av organisationer samt för att definiera enstaka ord. 

Den teoretiska referensramen användes sedan som vägledning till den empiriska datainsamlingen. 

Empirisk datainsamling 

Den empiriska datainsamlingen är främst inhämtat via semistrukturerade intervjuer på fallföretaget. 

Totalt intervjuades fem personer enskilt under en timmes tid. Intentionen var att spela in och 

transkribera samtliga intervjuer. Dock uppstod ett fel med en inspelad intervju vilket resulterade i att 

datan raderades. Då detta uppmärksammades, vilket var direkt efter intervjun, dokumenterade 

författaren vad som diskuterats under intervjun utifrån frågeformuläret samt kortare anteckningar.  

Under intervjuerna användes Collis och Hussey olika varianter av intervjufrågor som presenterades i 

Tabell 1. Särskilt användbar var sammanfattande frågor för att säkerhetsställa att respondentens 

uttalande tolkades rätt. Respondenterna som valdes att intervjuas var antingen chef för berörd 

avdelningen eller på annat sätt ansvarig för de arbetsuppgifter som intervjufrågorna behandlade. 

Urvalet av respondent utfördes i samspråk med uppdragsgivaren.  

Förutom intervjuer har även empirisk data inhämtas genom interna dokument som funnits 

publicerade på fallföretagets intranät. Det har t.ex. varit vilka metoder och rutiner medarbetarna ska 

eftersträva. En begränsad empirisk data har även skett i form av observationer av den dagliga 

verksamheten samt av spontana frågor till medarbetare.  

Analys 

Efter att den empiriska datainsamlingen var sammanställd analyserades den mot den teoretiska 

referensramen för att hitta korrelationer och avvikelser. Syftet med analysen är att ge underlag för 

att kunna föra en diskussion kring frågeställningen och ge slutsatser. Förutom författaren kan även 

uppdragsgivare och andra intressenter använda analysen som ett alternativt underlag till 

slutsatserna som presenterats.  
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3 Företagsbeskrivning 
ABB grundades 1987 efter en sammanslagning mellan det Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget 

(ASEA) och BBC Brown Boveri. De har idag cirka 117 000 medarbetare som är utspridda i ett 

hundratal länder. ABB anser sig vara världsledande inom kraft- och automationsteknik och har 

lösningar som förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier.  

Företagets tekniska ledarskap, globala närvaro, tillämpningskunnande och lokala expertis erbjuder 

produkter och system som möjliggör att deras kunder kan förbättra sin verksamhet, vare sig det 

gäller att öka pålitligheten i ett kraftnät eller öka produktiviteten i en industrianläggning.  

ABB strävar efter en organisk lönsam tillväxt genom att fokusera på företagets styrkor inom kraft- 

och automationsteknik. Genom deras tillverkningsbas säkerställs att en genomgående hög kvalitet 

upprätthålls på deras produkter och system världen över. De beskriver sitt sätt att göra affärer på 

som värdebaserat, ledarskapsdrivet och resultatorienterat. I årsredovisningen 2009 beskriver ABB ett 

arbete med att maximera kvalitet, effektivitet och säkerhet på alla nivåer i verksamheten. Alla 

processer ska jämföras och utvärderas systematiskt i förhållande till best practise för att 

säkerhetsställa att de uppfyller eller överträffar denna standard (ABB Group Annual Report, 2009). År 

2009 gjorde koncernen en vinst på 2 901 miljoner kronor, detta och andra nyckeltal presenteras i 

Tabell 2. I Figur 2 presenteras hur fördelningen av intäkterna mellan divisionerna var under 2009. 

Totalt består ABB av fem divisioner och de presenteras härnäst.  

Power Products gör kraftprodukter som är nyckelkomponenter för överföring och distribution av 

elektrisk energi. Divisionen är uppdelad i tre affärsenheter och har tillverkningsenheter för 

transformatorer, brytare, mättransformatorer, avledare och annan tillhörande utrustning.  

Power Systems är uppdelad i fyra affärsenheter och erbjuder nyckelfärdiga system och tjänster för 

kraftöverförings- och distributionsnät samt till kraftanläggningar.  

Discrete Automation and Motion består av fyra affärsenheter där fallföretaget ABB Robotics ingår 

som en. Tillsammans erbjuder de produkter och lösningar som höjer produktivitet och 

energieffektivitet. 

Low Voltage Products tillverkar lågspänningsställverk, lågspänningsbrytare, övervakningsprodukter, 

kabeltillbehör, skyddskåpor och kabelsystem för att skydda människor, installationer och elektronisk 

utrustning från elektrisk överbelastning. De är uppdelade på fem affärsenheter. 

Process Automation förser kunder med produkter och lösningar för instrumentering, automation 

och optimering av industriella processer. Dessa produkter ger kunderna en ökad 

anläggningsproduktivitet och energibesparing. Divisionen är uppdelad på nio affärsenheter.  
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Nyckeltal   

31 december (MUSD, förutom aktiedata)   
 2009 2008 
Orderingång 30 069 38 282 
Intäkter 31 795 34 912 
EBIT (Resultat före räntenetto och skatter) 4 126 4 522 
EBIT-marginal 13,00 % 13,00 % 
Nettovinst 2 901 3 118 
Eget kapital 13 790 11 158 
Summa tillgångar 34 728 33 181 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 931 1 077 
Kassaflöde från rörelsen 4 027 3 958 
Antal anställda 117 000 120 000 
Resultat per aktie, grundläggande 1,27 1,36 

Tabell 2: Redovisade nyckeltal för år 2009 och 2008. 

 

 

Figur 2: Divisionsfördelningen av intäkter år 2009. (Siffrorna är justerade för att avspegla nuvarande 
divisionsstruktur) 

3.1 Beskrivning av fallföretaget ABB Robotics 

ABB:s robotverksamhet, ABB Robotics, går tillbaka till 1974 då världens första elektriska och 

mikrodatastyrda robot togs i bruk. Sedan dess har en bra bit över 150 000 robotar levererats till 

kunder över hela världen. Idag är ABB en ledande leverantör av industrirobotar, modulbaserade 

tillverkningssystem och service. De är fokuserade på lösningar som hjälper tillverkare att förbättra 

produktiviteten, produktkvaliteten och säkerheten i arbetsmiljön. De största segmenten är 

bilindustrin med tillhörande underleverantörer och generell industri. Den största delen av 

produktionen, 90 %, går på export och alla de stora biltillverkarna i världen finns bland kunderna. 

Försäljning sker från lokala ABB-bolag samt via partners, d.v.s. av fristående systemintegratörer och 

OEM-företag. Tillverkningen bedrivs till största del i Västerås men företaget har även en fabrik i 

Shanghai sedan år 2005.  
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Företagets affärsidé är att vara en ledande global tillverkare av industrirobotar genom att erbjuda en 

stor produktfamilj, se Figur 3, med en hög variationsmöjlighet. Utvecklingen av produkter och 

tillbehör sker i ett nära samarbete med kunder och leverantörer för att optimera produktens pris och 

prestanda. Bland konkurrenterna finns de japanska företagen Fanuc och Motoman samt det tyska 

företaget Kuka. (ABB Group, 2010-11-25) 

 

 

Figur 3: Robotproduktportfölj september 2009. 
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4 Teoretisk referensram 
Ordet kvalitet härstammar från latinets ”qualitas” som betyder beskaffenhet. Det finns åtskilliga 

definitioner av begreppet. En kort och kundnära definition är gjord år 1951 av Joseph Moses Juran 

och lyder:  

”Fitness for use”. (Bergman & Klefsjö, 2001, p.22)  

Definitionen är dock smal och beskriver inget om vad ”fitness” eller ”lämplighet” innebär. Den 

internationella standarden för kvalitetssystem (ISO 9000:2000) har en bredare definition: 

”Den grad till vilken inneboende egenskap uppfyller krav, d.v.s. behov eller förväntning 

som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk.” (Bergman & Klefsjö, 2001, 

p.23) 

Enligt Bergman och Klefsjö (2001) behöver även denna definition vidgas och föreslår istället: 

”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, 

kundernas behov och förväntningar.” (Bergman & Klefsjö, 2001, p.23)  

I deras definition är det viktigt att poängtera att behov och förväntning är två skilda begrepp. En 

kund kan ha en förväntning av en produktegenskap som inte nödvändigtvis är ett behov. Det är 

heller inte tillräckligt att bara tillfredställa kundens behov och förväntning utan dessa måste 

överträffas. Kunden måste bli överraskad, förtjust och hänförd för att bli en trogen kund som positivt 

berättar om produkten och dess egenskaper. Det är även viktigt att inte bara kvalitet förknippas med 

produktkvaliteten. Kvalitet är helhetsupplevelsen för en köpt produkt. En kund väger också in den 

bakomliggande organisationen, t.ex. erfarenhet från företagskontakter, tillgång på reservdelar och 

service.  

Krav på kvalitet ökar ständigt då nya tekniska lösningar tillkommer och nya former av 

affärsverksamheter bildas. Kunder kräver produkter med bättre kvalitet, lägre pris, bättre prestanda 

och allt detta med en ständigt minskad leveranstid (Xu et al., 2004). Därför är det viktigt att arbeta 

med en offensiv kvalitetsutveckling och således även med ständiga förbättringar för att öka 

produktkvaliteten (Bergman & Klefsjö, 2001). Om detta inte utförs riskerar företag att leverera en 

bristfällig kvalitet med förlorade marknadsandelar som följd. Dessutom kan en högre kvalitet leda till 

större säljvolymer och högre priser samtidigt som effektiviteten, produktiviteten och bundet kapital 

leder till minskade kostnader, se Figur 4 (Slack et al., 2007). Problematiken med att öka kvaliteten är 

att veta vilken produktkvalitet som krävs. Företag behöver därför förstå sina kunder. Med kunder 

menas de personer eller organisationer som företaget vill skapa ett värde åt (Bergman & Klefsjö, 

2001). Att arbeta med kvalitet innebär en strävan att leverera felfria produkter. Begrepp som 

benämns är exempelvis nollfelstillverkning som i synnerhet framhävs i Six Sigma. Det är dock 

viktigare att företaget levererar och helt överträffar kundens förväntningar på produktkvaliteten. 

Därför bör inte arbetet enbart inrikta sig på nollfelstillverkning utan att produkterna ska inneha en 

kvalitet som innehåller små variationer (Rust et al., 1999). Innan en litteraturöversikt ges kring hur 

företag arbetar med kvalitet idag görs en historisk återblick.  
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Figur 4: En hög kvalitet ger en ökad intäkt och minskad verksamhetskostnad (figuren är översatt från 
Slack et al., 2007, p.539). 

4.1 Historiskt perspektiv 
I århundraden har det funnits ett intresse att tillfredställa kunder. Innan industrialismens utbredning 

hade hantverkare direktkontakt med sina kunder och kunde därigenom kvalitetssäkra produkten så 

att den överensstämde med kundens önskemål. Det gjordes genom att hantverkaren utförde alla 

moment i bearbetningen själv. Ett exempel på en tidig kvalitetssäkringsprocess är från byggandet av 

pyramiderna i Egypten för ungefär fyra tursen år sedan. Bygget ställde krav på måttnoggrannhet och 

ytjämnhet. Kvalitetskontrollen utfördes med hjälp av benstavar och rep. Detta visas på 

väggmålningar i pyramiderna. Ett synsätt som har en bättre anknytning till dagens tankemönster 

kring kvalitetssäkring är taylorism. Uttrycket myntades av Frederick Winslow Taylor (1856-1917) och 

innebar att bryta ner arbetsmomentet i beståndsdelar med hjälp av tidsstudier. Enligt Taylor skulle 

allt tankearbete förflyttas från arbetsgolvet till kontoret. Ledningen skulle bestämma de bästa 

tillverkningsmetoderna för olika uppgifter och sedan kontrollera att dessa efterföljdes. Till följd av 

detta har taylorismen utstått kritik för att sin mekaniska och auktoritära människouppfattning. Ändå 

så har en av taylorismens fyra huvudprinciper, att arbetsuppgifter skall studeras och utformas efter 

vetenskapliga metoder, en viss anknytning till en av dagens hörnstenar i kvalitetsarbetet, basera 

beslut på fakta. Taylors teorier vilar följaktligen på ett vetenskapligt synsätt och bör därför betraktas 

som en progressiv tänkare. Senare, efter andra världskriget, började olika statiska modeller som 

styrdiagram och provtagningsplaner användas för att säkerställa att tillverkningsprocessen uppfyllde 
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uppsatta krav. Kundbetydelsen började vid den här tidpunkten få en alltmer avgörande roll. 

Fokuseringen låg på att anpassa tillverkningsprocessen för att undvika fel, istället för att avsyna de 

färdiga produkterna. Företag började överge den defensiva kvalitetskontrollen till att arbeta med 

kvalitetsstyrning. Kvalitetsstyrning innebär att tecken som tyder på att enheterna riskerar att bli 

defekta fångas upp och att processen vid behov kan anpassas och justeras för att undvika produktion 

av defekta enheter. Det här var vid 1960-talet och samtidigt som begreppet Total Quality 

Management myntades. Begreppet innebär att kvalitet ses ur ett helhetsperspektiv och inte bara 

under tillverkningsprocessen. Nästa steg i utveckling var insikten av att redan innan produktion skapa 

förutsättningar för att undvika fel genom att formulera och samla in rutiner om hur hanteringen av 

inkommande material, reklamationer och mätinstrument skulle hanteras. Utvecklingen har sedan 

dess tydligt övergått till att påbörja kvalitetsarbetet redan innan tillverkningsprocessen sätts igång. 

Detta sker genom att systematiskt ta reda på kundernas önskemål och behov. Trots att kvalitet och 

kvalitetsutveckling har en lång historia var det först under 1990-talet som ämnet etablerade sig i 

litteraturen. Detta beror på att en stor del av områdets utveckling är konsultbaserad. I Figur 5 

benämns förslag på benämningar för kvalitetsarbetet beroende på var arbetet utförs. Historiskt sett 

inledes kvalitetsarbetet med kvalitetskontroll för att sedan följas av kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring 

och sist kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2001).  

 

Figur 5: Kvalitetsarbete beroende på position i produktframtagningsprocessen (Bergman & Klefsjö, 
2001, p. 94). 

4.2 Total Quality Management 
Idag blir det allt vanligare att företag ser kvalitetsfrågor som en integrerad del av verksamheten. 

Detta utgör grunden för begreppet Total Quality Management (TQM), som innebär att se kvalitet ur 

ett helhetsperspektiv. Bergman och Klefsjö beskriver TQM som att: 

”man ständigt strävar efter att uppfylla och helst överträffa, kundernas behov och 

förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är 

engagerade och som har fokus på organisationens processer” (Bergman & Klefsjö, 2001, 

p. 34) 

För att arbetet med kvalitetsfrågor ska uppmärksammas är det viktigt att kostnader som är 

förknippade med en bristfällig kvalitet, kvalitetsbristkostnader, identifieras och framhävs i 

organisationen. Kvalitetsbristkostnader utgör idag en stor kostnad i företag och är oftast större än 

vad de själva tror. Det är inte ovanligt att den ligger på nivåer omkring tio till 30 procent av 

omsättningen. Bristande kvalitet eller en hög accepterad störningsnivå utgör även andra kostnader. 

Exempelvis tillkommer stora kostnader för en ökning av produkter i arbete och större buffertlager för 
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att kompensera störningsnivåer. Dessa kostnader redovisas sällan som kvalitetsbristkostnader. Det 

finns även kostnader som är svåra att uppskatta, bland annat kostnader för framtida uteblivna 

affärer och förlorade marknadsandelar. Ledning måste därför aktivt arbeta för att framhäva vilka 

kostnader som ska förknippas med en bristande kvalitet. Ledningens arbete och engagemang är även 

något som krävs för att ett företag ska lyckas med sitt TQM-arbete. Det måste finnas en ständig 

prioritering av att arbeta med kvalitetsfrågor. Joseph Juran har uttalat:  

”To my knowledge, no company has attained world-class quality without upper 

management leadership” (Bergman & Klefsjö, 2001, p. 34). 

I ledningens arbete ingår det att fastställa och förmedla företagets synsätt på kvalitetsfrågor, 

exempelvis genom en kvalitetspolicy samt att stödja kvalitetsaktiviteter. Ledningens 

kvalitetsutvecklingsarbete bör inrikta sig till att stödja olika värderingar eller hörnstenar som genom 

sin inbördes samverkan skapar en helhetsbild av kvalitetsområdet. Bergman och Klefsjö (2001) 

presenterar fem hörnstenar för detta; sätt kunderna i centrum, basera beslut på fakta, arbeta med 

processer, arbeta med ständiga förbättringar och skapa förutsättningar för delaktighet. 

Sätt kunderna i centrum 

Kvalitet är relativt. Det innebär att kvalitet måste sättas i en kontext för att kunna värderas. 

Utvärdering av produktkvalitet är beroende av sambandet mellan kundens behov, produktens 

funktion, priset samt upplevd kvalitet från konkurrenter. Att aktivt undersöka vilka kundbehov som 

finns och sedan tillgodose dessa under produktens utveckling och tillverkning innebär att kunderna 

sätts i centrum. Svårigheten ligger i att få reda på kundens krav. Kunden vet inte alltid vilka krav som 

ska ställas. Därför krävs det en stor inlevelseförmåga och empati för att sätta sig in i kundens 

situation och identifiera deras krav. 

Förutom externa kunder finns även interna kunder som också har behov och förväntningar som ska 

uppfyllas. Det handlar om att medarbetarnas arbete ska underlättas för att ge dem rätt 

förutsättningar att göra ett bra arbete. Då ökar även känslan av att företaget gör bra produkter vilket 

i förlängningen skapar bättre möjligheter att tillgodose de externa kunderna (Bergman & Klefsjö, 

2001). 

Basera beslut på fakta 

Beslutsfattandet ska inte baseras på slumpfaktorer utan vara väl underbyggda. Det gäller att sortera 

verkliga orsaker och trender från brus genom att samla, strukturera och analysera data för att 

anskaffa information. Detta innefattar både insamling av data rörande tillverkningsprocesser för att 

öka kvaliteten men även när kundbehov ska identifieras. Det finns inget intresse av hög kvalitet om 

inte kunden är beredd att betala för den. Enligt Kotler och Keller (2009) blir endast 25 procent av 

produkterna som släpps på marknaden framgångsrika. 

Traditionellt är svenska företag bra på att samla in data. Dessvärre utnyttjas inte informationen fullt 

ut. Insamlad data utnyttjas oftast för att utvärdera enstaka enheter istället för att förbättra 

produktionsprocessen. För att möjliggöra en bra insamling, strukturering och analysering av data 

finns enkla verktyg, t.ex. de sju förbättringsverktygen (se Figur 6) och de sju ledningsverktygen (se 

Figur 7). Det är enkla och effektiva verktyg för att samla in, strukturera och analysera numerisk och 

verbal information.  
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Figur 6: De sju förbättringsverktygen är användbara för strukturering och analysering av numerisk 
information (Bergman & Klefsjö, 2001, p.220). 

 

Figur 7: De sju ledningsverktygen är användbara för strukturering och analysering av verbal 
information (Bergman & Klefsjö, 2001, p.507). 

Arbeta med processer 

Att arbeta med processer, d.v.s. arbeta med en uppsättning sammanhängande aktiviteter som 

upprepas i tiden, har målsättningen att tillfredställa kunder genom att förädla en produkt med 

minsta möjliga resursanvändning. Processen ska stödjas av organisationen, dels bland medarbetarna 

men även av verktyg och andra hjälpmedel som underlättar förädlingen. Leverantörerna spelar också 

en stor roll i processarbetet. De måste vara medvetna om processkraven för att kunna minimera 

resurser samtidigt som processens kunder tillgodoses. Genom att arbeta med processer 

tillhandahålls information som kan användas för att dra slutsatser om framtida resultat och 

identifiera förbättringsåtgärder för att öka kvaliteten inom processen. Processer delas oftast in i tre 

varianter; huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser. 

 Huvudprocesser använts för att uppfylla externa kundbehov genom förädling av produkterna 

som organisationen tillhandahåller. Exempel på huvudprocesser är produktutvecklings-

processer, produktionsprocesser och distributionsprocesser. 
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 Stödprocesser har interna kunder och ska tillhandahålla resurser till de operativa 

processerna. Rekryteringsprocesser, underhållsprocesser och informationsprocesser är 

exempel inom denna kategori. 

 Ledningsprocesser har också interna kunder. Uppgiften är att sätta upp organisations mål 

och strategier. Det ingår även att implementera förbättringar av övriga processer inom 

organisationen. Exempel är processer för strategisk planering, målsättningsprocesser och 

revisionsprocesser. 

Arbeta med ständiga förbättringar 

Bergman och Klefsjö (2001) skriver att den som slutar att bli bättre, slutar snart att vara bra. Detta 

beror på att de externa kraven på kvalitet ständigt ökar i takt med att nya tekniker skapas och att nya 

affärsverksamheter bildas. Det är därför av yttersta vikt att fokuserat arbeta med ständiga 

förbättringar för att öka kvaliteten. Förutom kundbehoven innebär också en ökad kvalitet lägre 

kostnader, vilket motiverar arbetet ytterligare. Det är således en strävan efter ett win-win-arbete. 

Skapa förutsättningar för delaktighet 

För att TQM-arbetet ska kunna bli framgångsrikt och realiserbart måste förutsättningar skapas så att 

alla medarbetare känner sig delaktiga och aktivt får påverka beslut och delta i förbättringsarbetet. En 

medarbetare kommer att engagera sig mer i sitt arbete och bidra till en förbättrad process- och 

produktkvalitet om han eller hon får förutsättningar att göra ett bra arbete och känna en 

yrkesstolthet. Dessa förutsättningar måste organisationen skapa genom att aktivt undanröja hinder 

för delaktighet som byggts upp. Samtidigt måste medarbetarna utveckla sin självtillit, dialogförmåga, 

målmedvetenhet, medskapandeförmåga och förmågan att lära sig av erfarenheter. För att 

medarbetarna ska känna sig delaktiga och engagerade krävs det meningsfulla, stimulerande och 

ansvarsfulla uppgifter. Därför krävs det en delegering av ansvar och befogenheter för att 

medarbetarna ska känna en arbetstillfredsställelse som är ett viktigt medel för att uppnå hög kvalitet 

(Bergman & Klefsjö, 2001). Om deras förmåga att förändras och utvecklas hämmas kommer även 

företagets utvecklings- och överlevnadsförmåga att försvinna. Det är medarbetarna genom sin 

kompetens och sitt engagemang som skapar kundnytta (Blomquist & Haeger, 1996). 

4.3 Kvalitetssäkring 
Organisationer ska alltid eftersträva en högre kvalitet. En ökad produktivitet kan då erhållas, vilket 

leder till en större vinstmarginal och konkurrenskraft. Samtidigt blir kunder lojala mot företaget om 

produkten levererar en upplevd kvalitet som alltid uppfyller och helst överträffar kundens 

förväntningar (Matzler & Hinterhuber, 1998). En del företagsledare hävdar att kvalitet är den enskilt 

viktigaste faktorn som påverkar organisationens konkurrensfördelar på lång sikt (Slack et al., 2007). 

Att arbeta med kvalitetssäkring innebär att i förebyggande syfte arbeta för att undvika en bristande 

produktkvalitet i tillverkningsprocessen. Målet med arbetet är att varje medarbetare i organisationen 

ska känna ett personligt ansvar för kvaliteten i de processer de är delaktiga i (Dale, 2003). Det finns 

ingen entydig definition av vad kvalitetssäkring egentligen innebär. För en del är innebörden 

densamma som kvalitetsstyrning medan den för andra innebär att säkra att avsedd kvalitet uppnås 

och upprätthålls (Sandholm, 2001). Författaren till detta examensarbete tolkar begreppet 

kvalitetssäkring som ett samlingsbegrepp för ett systematisk och förebyggande arbete med 

målsättning att skapa förutsättningar så att en produkt uppfyller satta kvalitetskrav. Att uppfylla 

satta kvalitetskrav eller tillhandahålla rätt kvalitet är dock svårdefinierat (Slack et al., 2007). Företag 
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måste införliva kundens behov och intressen till en produktdesign. Bailetti och Litva (1995) diskuterar 

att den viktigaste uppgiften för en organisation, med en utvecklingsavdelning och en komplex samt 

förnyelsebar produkt, är implementeringen av kundbehov till detaljerna av produktdesignen. 

Litteraturen i området har underbetonat designprocessen. Design anses vara av mindre betydelse 

gentemot problemlösning. Mycket av litteraturen har också antagit att designers bara är mottagare 

utav information kring kundernas behov som tillhandahållits av marknadsanalyser- och 

produktutvecklingsfunktioner. Designers roll har därför förutsatts vara begränsad till att utföra 

tekniska uppgifter såsom framställning av ritningar, arbetsmodeller, prototypdesign, 

funktionalitetstestning och att överföra en tillverkningsbar design till produktionen. (Bailetti & Litva, 

1995) 

4.4 Identifiering av kundbehov 
Den slutgiltiga bedömningen av kvalitet är graden av kundtillfredsställelse och värderas alltid av 

kunden och produktens övriga intressenter. Intressenter är de personer eller organisationer som är 

beroende av företagets arbete, exempelvis deras ägare, medarbetare och leverantörer. 

Kundtillfredsställelsen har traditionellt studerats av företagets marknadsundersökare men det är 

ovanligt att en återkoppling sker till medarbetarna som arbetar med produktframtagningen. Detta 

har dock blivit vanligare. Företag har börjat inse att produktutvecklarna måste få en ökad förståelse 

av faktorerna som är väsentliga och inverkar på kundtillfredsställelsen. Det är först då erfarenheter 

kan skapas vilket i sin tur möjliggör produktförbättringar (Bergman & Klefsjö, 2001). Slack et al. 

(2007) framhäver att kunder inte ska ses som en extern part utan som den viktigaste delen av 

organisationen. Därför krävs det att hela organisationen förstår varför kunden är lönsam samt hur 

den överlever. Hanan och Karp poängterade detta redan i slutet av 1980-talet med att hävda: 

”Customer satisfaction is the ultimate objective of every business: not to supply, not to 

sell, not to service, but to satisfy the needs that drive customers to do business.” 

(Matzler & Hinterhuber, 1998, p.26) 

Många företag har idag som högsta prioritet att nå en hög kundtillfredsställelse, t.ex. Toyota Motor 

Sales i USA. De prioriterar kundtillfredsställelsen högst, före ökad lönsamhet, försäljning eller 

marknadsandelar. Toyota arbetar aktivt med att följa upp varje inköp med hjälp av 

kundundersökningar för varje nyinköpt bil samt om bilen varit på service på grund av ett 

garantiärende. Det handlar om att förstå kundens behov och vilka förväntningar som finns för att 

kunna leverera dessa. Nästa steg är att överträffa kundens förväntningar, vilket skapar lojala kunder 

(Bergman & Klefsjö, 2001).  

Ändringen av det strategiska synsättet baseras på ett antagande att kundtillfredsställelse är den 

bästa indikationen på företagets framtid eftersom det skapar lojala kunder. När en kund är 

tillfredställd är det troligt att den köper produkter i större kvantitet och med kortare intervall. Det 

leder till en jämn ström av kapital till företaget samtidigt som kostnaden att attrahera nya kunder blir 

lägre. Den senaste tiden har det blivit allt vanligare att företag mäter kundtillfredsställelsen. Något 

som är viktigt att poängtera i dessa mätningar är att företag måste inse skillnaden mellan en mycket 

nöjd och en nöjd kund. Det är upp till sex gånger större chans att en mycket nöjd kund köper en 

liknande produkt från företaget igen än om densamma bara är nöjd. (Matzler & Hinterhuber, 1998). 

På motsvarande sätt måste företag förstå att klagomål inte är något bra mått på 

kundtillfredsställelsen. Kunder undviker nämligen vanligtvis att klaga. Bergman och Klefsjö (2001) 
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beskriver att vid 100 missnöjda kunder är det fyra klagomål som når företaget. Däremot är missnöjda 

kunder betydligt mer flitiga på att berätta om sina erfarenheter till vänner, medarbetare och 

bekanta. De två författarna menar att 100 missnöjda kunder berättar sina erfarenheter för 1 000 

personer.  

Kanomodellen 

För att ett företag ska kunna tillfredställa sina kunder måste de vara bekanta med kundens behov. 

Det innefattar att känna till kundens verksamhet och hur de använder produkten. Noriaki Kano har 

tagit fram en modell, Kanomodellen, som beskriver externa kunder. Enligt modellen finns det tre 

olika behov som har inverkan på kundtillfredssällelsen: basbehov, uttalade behov och omedvetna 

behov. I Figur 8 presenteras en graf som visar sambandet mellan grad av uppfyllelse och 

kundtillfredsställelsen för de tre kategorierna. De grundläggande kraven på en produkt kallas 

basbehov. Om inte dessa tillfredställs kommer kunden bli extremt missnöjd. Däremot kan en kund 

inte tillfredställas genom att enbart uppfylla basbehoven. Det är alltså enbart en fråga om att inte 

göra kunden missnöjd. Basbehoven ses av kunden som självklara, de tas för givet och kommer 

således inte att uttalas. De är en avgörande konkurrensfaktor och om basbehoven inte uppfylls 

kommer inte kunden vara intresserad av företagets produkt. Uttalade behov är proportionella mot 

kundtillfredsställelsegraden. Dessa behov svarar mot vad kunden förväntar sig och upplever som 

viktigt. De uttrycks specifikt av kunden och genom att vara bättre än sina konkurrenter kan 

marknadsandelar vinnas. Det är i huvudsak de uttalade behoven som berörs i diskussioner kring 

kundbehov. Den sista kategorin i Kanomodellen är omedvetna behov och har störst inflytande på 

kundtillfredsställelsen. Omedvetna behov är varken uttalade eller förväntade av kunden. 

Uppfyllandet av dessa krav leder till en hög tillfredställelse och det uppstår ingen känsla av 

missnöjdhet om dessa inte uppfylls. En produktspecifikation som överträffar kundens förväntan 

förstärker hans eller hennes upplevda värde och tillfredställelse. Detta skapar en lojal kund (Matzler 

& Hinterhuber, 1998). 
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Figur 8: Kanomodellen (Bergman & Klefsjö, 2001, p. 311). 

4.5 Designprocessen 
En fabrik kan aldrig bil konkurrenskraftig genom att enbart förbättra tillverkningsprocessen om 

produktdesignen är bristfällig. Designprocessen är det första steget i produktionsprocessen och det 

är även där de viktigaste besluten tas som påverkar det slutgiltiga priset på produkten (Boothroyd, 

1994). Målet med designprocessen är att ta fram en modell som specificerar hur produkten ska 

leverera den önskade funktionaliteten innan produkten tillverkas och når marknaden (Slack et al. 

2007). Modellen ska ge all nödvändig information så att icke-designers fysiskt kan realisera 

produkten i form av kända komponenter, metoder, processer och krav (Boothroyd, 1994). 

Under designprocessen tolkar och omvandlar designern kundbehov till informella uttalanden om 

begränsningar som uttryckts på ett naturligt språk eller i illustrerad form. Dessa omvandlas därefter 

till formella specifikationer. Inledningsvis består således designmodellen av en rad ambitiösa och 

informella uttalanden medan de formella kraven för att realisera produkten är få. Successivt blir 

uttalandena mer detaljerade och formella. Processen slutar när konstruktören har producerat en 

modell med informationen som krävs för att realisera den önskade produkten. Konstruktören är 

tvungen att göra många, varav vissa indirekta, trade-offs under denna process. Exempelvis måste en 

konstruktör lyfta fram vissa aspekter som är förknippade med en specifikation och samtidigt bortse 

från andra aspekter. Dessa blir sällan synliga för varken marknadsundersökarna eller produktchefer.  

Forskningsresultat påvisar att detta, d.v.s. hur kundbehoven uppfattas av designers, är ett av de 

största hindren för integrationen mellan R&D och marknadsundersökare. Informationen kring 

kundens behov anses ge otillräcklig kvalitativ information enligt chefer för R&D-avdelningar. De 

hävdar också att de som utför marknadsanalyser inte förstår de centrala frågorna kring 

produktutveckling. Resultatet blir att avståndet ökar från identifieringen till översättningen av 
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kundens behov. En splittring inom företaget kan då uppstå samt att kostnaderna för R&D ökar 

(Bailetti & Litva, 1995). För att minska avståndet måste ett tvärfunktionellt samarbete utföras mellan 

personalen som identifierar kundbehov och de som är involverade i designprocessen. Om designerns 

är med i identifiering av kundbehoven kan de skapa en bild av vad som är viktigt och vad ett behov 

egentligen innebär. Det är svårt att uttrycka en del kundbehov explicit. En metod som användas, och 

som är en del i Lean Production, är Concurrent Engineering. Det är en metod för att integrera 

produktutveckling med produktionsteknik på ett systematiskt tillvägagångssätt genom att behandla 

alla element i produktlivscykeln i ett tidigt skede i utvecklingen. Typiska element i en produkts 

livscykel är tillverkning, montering, service och underhåll samt miljöskydd. Dessa benämns ofta som 

Design For Assembly (DFA), Design For Manufacturability (DFM), Design For Serviceability (DFS) och 

Design For Environment (DFE). Varje element ger olika aspekter på produktutvecklingen och genom 

att dessa behandlas tidigt i utvecklingen kan den totala utvecklingskostnaden minskas. Detta tack 

vare att ändringar utförs tidigare i processen. För ju senare en ändring tillkommer, desto mer 

kostsam blir den att genomföra (Boothroyd, 1994). Concurrent Engineering möjliggör även en kortare 

utvecklingstid. 

Product design for manufacture and assembly 

När de tekniska specifikationerna är definierade inleds arbetet med att ta fram skisser över 

komponenter och monteringsmoment för att sedan övergå till detaljerade ritningar och CAD-

modeller. Det är dessa ritningar som sedan överlämnas till produktionsingenjörer för att hitta den 

mest optimala processen för att tillverka produkten. I det här skedet är det vanligt att problem med 

tillverkningen eller monteringen uppmärksammas med följd av att designändringar måste utföras, 

vilket i sin tur leder till förseningar i produktframtagningsprocessen. Därför är det viktigt att involvera 

frågeställningar kring tillverkning och montering tidigt i designskedet, d.v.s. då idéer tas fram. En 

process som kan användas är Design For Manufacture and Assembly (DFMA). Processen reducerar 

dels kostnaderna för produktframtagning och Time to Market. Traditionellt har attityden från 

designers varit att ”vi designar, du bygger”. Detta har myntat uttrycket over-the-wall (se Figur 9) i 

vilken designerns kastar över ritningar till tillverkningsingenjörer som själva får arbeta med 

tillverknings- och monteringsproblem som uppstår eftersom de inte varit delaktiga i 

designprocessen. Många av dessa problem kan undvikas om ett samarbete finns mellan de två 

funktionerna. Ett sådant samarbete ingår i Concurrent Engineering som tidigare har beskrivits. Dock 

krävs hjälpmedel, som DFMA kan tillhandahålla, för att kunna analysera, vägleda och utvärdera 

designarbetet i de tillsatta tvärfunktionella grupperna.  

 

Figur 9: Over-the-wall approach är ett uttryck som använts då designers inte involverar tillverknings- 
och monteringsaspekter i designen (Boothroyd, 1994, p.506). 
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När DFMA började användas i större utsträckning av företag var den största förbättringen att 

produkten förenklades genom att reducera ingående komponenter. DFMA tillhandahåller tre 

kriterier som ska tillämpas på varje komponent som ingår i monteringen. För det första, rör sig 

komponenten relativt alla övriga monterade komponenter när produkten är i drift? Det är endast 

stor rörelse som ska övervägas, små rörelser i exempelvis elastiska material är inte tillräckligt. För det 

andra, måste komponenten vara av ett annorlunda material än de övriga komponenterna som har 

monterats? Här ska endast fundamentala argument som materialegenskaper anges. Till sist ska en 

utvärdering utföras om komponenten måste vara separerad från de övriga i monteringen för att 

kunna monteras eller monteras isär. Genom att analysera varje komponent utifrån dessa kriterier 

kan alternativa produktdesigner tas fram. Det är viktigt att uppskatta vilka besparingsmöjligheter 

designförslagen kan ge och därför måste tid och kostnad för monteringen uppskattas. Genom att 

använda DFMA:s standard för tid samt den kunskap som finns är det möjligt att uppskatta 

monteringskostnad, kostnad för komponenter och nödvändiga verktyg innan slutgiltiga ritningar är 

framtagna. De alternativa produktdesignerna måste därefter jämföras mot varandra. Förutom 

skillnader i kostnader och montering finns även andra trade-offs som måste övervägas. Utifrån hur 

svår produktionsprocessen blir så presenteras resultatet numeriskt så att en jämförelse kan utföras 

mellan förslagen. I Figur 10 sammanfattas vad arbetet med DFMA ska fokusera på för att möjliggöra 

en lätt montering.  

                Produktdesign för enkel montering

Kvalitet -Anpassad för produktionsanläggning Kvalitet

-Baserad på en produkttrend

Kvantitet Kvantitet

Leverans Leverans -Förkorta kvalitetskontrollen

Kostnad -Förenkla produktstrukturen Kostnad

-Använd standardkomponenter

Kvalitet -Minimera designändringar Kvalitet -Minska produktkvalitetens variation

Kvantitet -Minska variationen för resursåtgång

-Utvärdera produktdesignen i förväg

Kvantitet -Standardisera

Leverans -Producera just in time

Leverans -Förkorta designprocessen -Effektivisera arbetstiden

Kostnad -Förenkla arbetet (automatisera)

-Eliminera omarbete och kassaktion

Kostnad

Produktaspekter Kontrollaspekter (arbete)

-Samla in och analysera feedback från 

produktionsprocesser 

-Minimera påverkan för 

produktionsprocesser

-Optimera trade-offen mellan flexibilitet 

och kostnad

-Minska variationen av utlevererade 

produkter

Produkt Kontroll av produktion

Design Arbete

-Minska variationen av komponenter och 

delmonteringsmoment

-Synkronisera med utveckling av 

produktionsanläggningar

-Möjliggöra förbättring av 

kvalitetskontroll

-Förenkla kontroll och inköp av 

komponenter

-Minimera resursåtgång för 

kvalitetskontroll

-Anpassa designprocessen till 

produktionsteknik 

 

Figur 10: Produktdesignens krav för att kunna möjliggöra en lätt monteringsprocess (Boothroyd, 
1994, p.512). 
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Det finns hinder som försvårar ett systematiskt arbete med DFMA. T.ex. föreslås att det inte finns 

någon mening att genomföra en DFMA-analys om monteringskostnaden för en viss produkt är låg 

jämfört med den totala tillverkningskostnaden. Geoffrey Boothroyd (1994) menar istället att en 

korrekt utförd DFMA-analys kan minska den totala tillverkningskostnaden signifikant. Det kan 

exempelvis vara att analysen resulterar i ett förslag som istället kan automatisera monteringen. Ett 

annat område som diskuterats är att DFMA endast är berättigat vid stora tillverkningskvantiteter. 

Oppositionen menar istället att innebörden av DFMA är viktigare vid små kvantiteter eftersom det då 

inte vanligtvis görs något arbete för att ersätta den befintliga designen. Trots exempel på väl 

genomförda DFMA-implementationer är ett av de största hindren människans natur. En del 

människor är motvilliga till att byta arbetssätt. En del kan därför motarbeta både idéer och nya 

verktyg eller hävda att de alltid har tagit med aspekter av montering och tillverkning i 

designprocessen. Andra kan se DFMA som ytterligare ett moment som orsaker förseningar i arbetet. 

Det här strider mot många fallstudier som har bevisat motsatsen, att DFMA förkortar den totala 

designprocessen. Det åstadkoms genom att designers i ett konceptuellt stadium kan få snabb 

feedback kring konsekvenser av olika designmodeller (Boothroyd, 1994).  

Quality Functional Deployment 

Quality Functional Deployment (QFD) är en kundorienterad metod som innefattar produktplanering, 

produktutformning, processutformning och produktionsutformning. Grundtanken i QFD är att krav 

som kommer från en tidigare nivå överförs till krav för en senare nivå. T.ex. så överförs kundbehoven 

från produktplaneringen till produktegenskaper för produktutformningen. QFD strider inte mot TQM 

utan kan istället användas som en process i TQM-arbetet för att strukturera upp och systematisera 

produktutvecklingen. QFD är ett sätt att koppla ihop identifieringen av externa och interna 

kundbehov med designprocessen. Målet med QFD styrker det som tidigare har belyst i detta 

examensarbete, att kundernas behov och förväntningar ska återspeglas i produktegenskaper och i 

varje nivå av designprocessen. I QFD finns det ett användbart verktyg, House of Quality, som 

underlättar arbetet för att dokumentera och analysera dessa aspekter samt relationen mellan dem 

(Bergman och Klefsjö, 2001). Verktyget är en vidareutveckling av matrisdiagram som ingår som ett av 

de sju ledningsverktygen. House of Quality presenteras i Figur 11. Det är uppbyggt genom 

kundönskemål (WHATs) och produktegenskaper (HOWs). I mitten finns en matris som beskriver 

sambandet mellan dessa. I figurens tak presenteras sambanden för produktegenskaperna.  
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Figur 11: Kvalitetshuset uppbyggnad (Slack et al., 2007, p. 134). 

Failure Mode and Effect Analysis 

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) använts för att identifiera produktegenskaper som kan leda 

till fel. Det innebär en systematisk genomgång av produktens eller processens funktion, felsätt, 

felorsak och felkonsekvens (Bergman och Klefsjö, 2001). Genomförandet sker genom att bygga upp 

en checklista med produktegenskaper och sedan besvara tre centrala frågor med ett bestämt 

intervall, vanligtvis från ett till tio. 

1. Vad är sannolikheten att fel kommer att inträffa? 

2. Vad blir konsekvenserna om fel inträffar? 

3. Hur sannolikt är det att fel uppmärksammas innan det påverkar kunder? 

När frågorna är besvarade beräknas ett Risk Priority Number (RPN) genom att multiplicera svaren på 

de tre frågorna. Med hjälp av RPN kan då de olika produktegenskaperna prioriteras för att enklare 

veta vilka egenskaper företaget ska inrikta sig på att förebygga. FMEA bör utföras av flera olika 

medarbetare för att se om bedömningen blir densamma. Slack et al. (2007) föreslår en rankingskala 
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för att kunna bevara de tre frågorna, se Bilaga 1. FMEA kan utnyttjas i flera skeden i 

produktframtagningsprocessen. Under planeringsfasen av ett projekt kan det användas för att utföra 

grova analyser för att se om produkten uppfyller marknadens krav på tillförlitlighet. En mer noggrann 

FMEA kan användas i konstruktions- och utvecklingsfasen för styrning av tillförlitlighetsaktiviteter, 

t.ex. i konstruktionsgenomgångar där det då benämns konstruktions-FMEA. Tillverkningsprocessen 

kan exempelvis utvärderas genom en process-FMEA i samband med produktionsberedning. I dessa 

fall studeras fel på produkten och hur fel kan uppkomma av störningar i tillverkningsprocessen 

(Bergman och Klefsjö, 2001). 

4.6 Produktionsprocessen 
I produktionsprocessen ska produkten tillverkas eller monteras utifrån de riktlinjer och anvisningar 

som designprocessen har resulterat i. Arbetet blir därför mer inriktat på kvalitetsstyrning för att 

undvika fel och kvalitetsutveckling för att förebygga fel som inte har uppmärksammats under tidigare 

processer. En vanlig källa till störningar och bristande kvalitet är variation. Det kan exempelvis vara 

spel i lager, dåligt kalibrerade mätinstrument och temperaturvariationer. Oftast beror en variation på 

flera orsaker vilket innebär att det kan bli svårt att identifiera källorna. Därför görs en skiljaktighet 

mellan urskiljbara faktorer, de som ger stora bidrag till variationen t.ex. verktygsförslitning, och 

slumpmässiga faktorer, som ger ett mindre bidrag till variationen. För att hitta felorsaken måste 

kvalitetsproblem diagnostiseras. Det är inte tillräckligt att i tysthet lösa ett problem utan det måste 

även dokumenteras. Om detta inte utförs erhålls ingen översiktlighet av problem som uppstår vilket i 

sin tur innebär att den verkliga felorsaken kan bli svårare att uppmärksamma. (Slack et al., 2007).  

4.7 Verifiering av kvalitet 
International Organization for Standardization (2010-09-28) hävdar att företag behöver dokumentera 

hur kvaliteten ska säkras utifrån givna och tillhörande kvalitetskrav. Först då kan företag skapa en 

tilltro för sina kunder. För att veta vad som ska förbättras måste kvalitetsproblem diagnostiseras. 

Målet är att minska kvalitetsskillnader mellan kundens uppfattning och förväntning. Skillnaderna kan 

minskas genom att en kvalitetsplanering och en kontroll av produkter utförs. För att en undersökning 

ska kunna utföras om hur produkten överensstämmer med specifikationen måste först och främst 

kvalitetsdimensioner fastställas för produkten. Dimensionerna som Slack et al. (2007) presenterar är 

funktionalitet, utseende, pålitlighet, hållbarhet, service och underhåll samt kontakt, dessa 

åskådliggörs i Tabell 3. Kvalitetsdimensionerna måste definieras så att de kan mätas och uppföljas. 

Att mäta kvalitet innebär inte att mäta tillräckligt mycket utan att mäta rätt saker. Mätningarna 

måste också följas upp och analyseras för att vara användbara. Kvalitetsdimensionerna som 

presenteras i Tabell 3 är generella. Därför måste de brytas ner till sina beståndsdelar. Exempelvis är 

kvalitetsdimensionen utseende svår att mäta men om det bryts ner till färgmatchning, ytfinish och 

antal synliga repor kan en mer objektiv bedömning utföras. Processen att dela upp dimensionerna till 

mätbara beståndsdelar innebär dock en förlust av kvalitetsdimensionens innebörd. Färgmatchning, 

ytfinish och antal synliga repor tar inte hänsyn till hela utseendet av produkten. Kunder kommer även 

att uppmärksamma andra faktorer som t.ex. produktens utformning.  
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Kvalitetsdimension Innebörd 

Funktionalitet Hur väl produkten utför arbetet, prestanda- och 
funktionsmässigt, som den har designats för. 

Utseende Hur de sensoriska egenskaperna av produkten upplevs, 
d.v.s. det estetiska utseendet, känslan, ljudet och lukten. 

Pålitlighet Är hur bra produkten presterar inom angivna toleranser. 
Det kan t.ex. mätas med genomsnittlig tid till fel. 

Hållbarhet Är hur lång den totala användbara livslängden är, 
inklusive service och underhåll. 

Service och 
underhåll 

Hur väl produkten kan få service och underhåll 

Kontakt Är hur den personliga kontakten som kan äga rum 
upplevs. T.ex. vilken artighet, empati, lyhördhet och 
kunskap som medarbetarna med kundkontakt 
förmedlar. 

Tabell 3: Kvalitetsdimensioner som bör fastställas för att kunna utvärdera produktens kvalitet. (Slack 
et al., 2007, pp.544-546) 

Vid mätning av beståndsdelar, för att kontrollera att kvalitetsdimensioner uppfylls, ska den returnera 

en variabel eller ett attribut. Variabeln returnerar ett värde som ligger på en kontinuerlig skala som 

exempelvis kan returneras vid mätning av längd, diameter och tid. Attribut är de mätvärden som 

baseras på ett dikotomiskt utlåtande, exempelvis om produkten är testad eller inte testad, om den 

fungerar eller inte fungerar. När beslut har tagits angående hur kvalitetsdimensionerna kan mätas 

måste det finnas kvalitetsstandarder att mäta mot. Annars kan inget utlåtande ges om resultatet är 

bra eller dåligt. Slack et al. (2007) ger ett exempel inom flygindustrin. Om en av 10 000 passagerare 

klagar över flygplansmaten ska då flygplansbolaget anse det vara bra eftersom 9 999 är nöjda? Eller 

ska de anta att eftersom det finns en missnöjd kund borde det finnas flera men som inte har klagat? 

Ett annat scenario är om missnöjet är på samma nivåer i andra flygbolag, ska resultatet då ses som 

tillfredställande? Företag bör eftersträva en absolut norm, d.v.s. eftersträva perfektion och noll fel. 

Dock kan det som operativ standard bli kostsamt och moralnedsättande för medarbetarna. 

Merparten av tillverkade produkter är inte perfekta och håller inte för evigt (Slack et al., 2007). 

Kvalitetsstandarder bör därför vara rimliga och definiera vilken kvalitet som är acceptabel respektive 

inte acceptabel för att överträffa kundens förväntningar. Därefter ska företaget successivt stäva för 

att höja kvalitetsgränserna.  

Slutligen måste företag bestämma var i processen mätning ska utföras. De kan ske innan, under eller 

efter processen. Då mätning utförs innan processen kan exempelvis material från underleverantörer 

kontrolleras att de uppfyller specifikationen. Under en process kan mätning ske kontinuerligt under 

alla steg eller vid steg som kan betraktas som kritiska. Slack et al. (2007) presenterar en lista där 

inspektioner kan vara nödvändiga under en process.  

 Innan en särskilt kostsam del av processen. 

 Innan en serie av processer där mätning är svår att utföra. 

 Omedelbart efter en del av processen som har ett stort felutfall. 

 Innan en delprocess som kan dölja tidigare utförda fel i processen. 

 Innan ”en punkt utan återvändo” som innebär kassation av produkten. 
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 Innan en potentiell personskada kan uppstå. 

 Innan en förändring i funktionellt ansvar. 

Kvalitetssystem 

Kvalitetssystem är idag vanligt förekommande och företag kräver ofta att deras leverantörer ska 

inneha ett dokumenterat kvalitetssystem. En definition av begreppet som återfinns i 1994 års version 

av ISO 9000 är: 

”Ett kvalitetssystem är organisatorisk struktur, rutiner, processer och resurser som är 

nödvändiga för ledningen och styrning av verksamheten med avseende på kvalitet.” 

(Bergman & Klefsjö, 2001, p.445) 

Ett kvalitetssystem kan ses som organisationens bas för att kunna styra och förbättra en 

organisations produkter och processer. Dokumentationen är ett viktigt inslag i systemet och den ska 

vara utförlig. Dokumentationen kan både användas i det dagliga arbetet och som utgångspunkt vid 

kvalitetsrevisioner. Den internationella standarden för kvalitetssystem är ISO 9000 och bygger på åtta 

principer som påminner om hörnstenarna i TQM som beskrevs tidigare. De åtta principerna är 

kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, systemangreppssätt för 

ledning, ständig förbättring, faktabaserade beslut och ömsesidigt fördelaktiga relationer till 

leverantörer. Standarden som beskriver hur ett kvalitetssystem bör vara uppbyggt är ISO 9001 som 

senast reviderades år 2008. Standarden består av fyra standarder: ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 och 

ISO 9011.  
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5 Empiri 
På fallföretaget finns det flera avdelningar som har en ledande roll för kvalitetssäkring av 

produktionen. Första länken i kedjan är identifieringen av kundbehov som utförs av avdelningen 

Product Management. Nästa steg är designprocessen där resultatet från Product Management 

överlämnas som en Market Requirements Specification. Den skickas till R&D-avdelningen som 

omvandlar MRS:en till en Technical Requirements Specification. Det är en översättning av de 

lösryckta kraven från MRS:en till numeriska specifikationer. Det är medarbetare i designprocessen 

som ansvarar för att ta fram underlag så att en serieproduktion kan inledas. Således ingår även 

konstruktion och produktionstekniker i designprocessen. Arbetet är inriktat på att förebygga och 

åtgärda kvalitetsstörningar samt vara ett stöd för den dagliga produktionen. Nästa steg i kedjan är 

produktionsprocessen där en standardiserad montering av robotsystem utförs. Metoder och verktyg 

tillsammans med de arbetsbeskrivningar som designprocessen resulterat i används för att 

kvalitetssäkra produkterna. Den slutgiltiga kontrollen görs vid systemtest som verifierar att kvaliteten 

upprätthålls.  

5.1 Identifiering av kundbehov 
Arbetet med kvalitetssäkring börjar redan i produktframtagningsprocessen. Första steget är att 

identifiera vilka krav som ställs och kommer att ställas på produkten. Respondent A pratar om tre 

drivare för nya produkter. Den första är att kunder berättar om sina behov, d.v.s. kundbehov utifrån 

deras synvinkel. Den andra drivaren är teknologiutveckling som kan innebära att en ny produkt blir 

rätt att ta fram utan att kunden har uttryckt något behov. Efter att kunden senare får se produkten 

tycker de att den är klok och bra. Sista drivaren är en form av konkurrensbevakning som inte grundar 

sig i någon teknologiutveckling eller behov från kunden. Antag t.ex. att ett företag erbjuder en robot 

för att kunna klara alla varianter av arbeten. Om sedan en konkurrent kommer med en mindre 

modell som kan utföra samma arbete fast till ett lägre pris kan kunder börja efterfråga en ny modell. 

Då kan företaget hamna i en situation där de egentligen inte möter något behov från kunden eller 

någon teknologiutveckling men ändå är tvungna att svara med en ny modell för något som en 

konkurrent har tagit fram. 

För att kunna få information kring drivarna för nya produkter använder företaget olika verktyg. En 

viktig del är spontana möten med kunden. Det kan exempelvis ske då ett problem dyker upp 

någonstans där kunden behöver prata med en medarbetare som kan mer än personalen på det 

lokala säljbolaget. Då kan en person från Product Management bli inblandad i en diskussion kring vad 

som har hänt. I den processen kan ibland viktig information erhållas. Ett annat verktyg sker via 

planerade möten. Ett exempel är att företaget en gång per år bjuder in Sverige-partners, d.v.s. 

företag som köper robotar av företaget, lägger till utrustning och sedan säljer roboten vidare till 

slutkund. Vid dessa tillfällen ges seminarium, presentationer av nya produkter samt workshop. Det 

tredje verktyget som lyfts fram är Country Product Sales Feedback. Det består av ett frågeformulär 

som skickas ut till företagets säljorganisation. I formuläret kan säljarna ange vilka produkter eller 

funktioner de saknar i portföljen och uppskatta en eventuell säljvolym. Fördelarna enligt Product 

Management är att behoven blir mer formaliserade och mer slagkraftiga. Genom att säljarna tvingas 

uppskatta en säljvolym undviks också en ren önskan.  

De spontana mötena med kunder och säljare är även viktiga för konkurrentbevakning. Där ges ett 

kontinuerligt informationsflöde som även inkluderar konkurrenter, vad de är bra respektive mindre 
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bra på. En mer organiserad bit är mässbevakning. På mässorna dokumenteras och fotograferas 

konkurrenternas produkter för att sedan analyseras och därefter dra slutsatser. Andra verktyg som 

lyfts fram för konkurrensbevakning är Technological Watch samt Benchmarking. Technological Watch 

innefattar ett antal olika teknologisamarbetesprojekt där även konkurrenter medverkar. I 

samarbetena bidrar parterna med olika bitar vilket gör samarbetet transperent. Allt dokumenteras 

noga och det finns riktlinjer för hur parterna får agera. Genom att se vad konkurrenterna bidrar med 

kan slutsatser dras kring vad de arbetar med. På samma sätt kan dock konkurrenterna dra slutsatser 

kring vad robottillverkaren arbetar med. Fördelen som de ingående parterna ser med samarbetet är 

möjligheten att bli bättre än de som inte deltar. Den sista delen för konkurrensbevakning är 

Benchmarking som innebär att jämföra företagets och konkurrenternas produkter. I dess yttersta 

form händer det att företaget köper in konkurrenters produkter för att demontera och dra slutsatser.  

De två sista verktygen som lyfts fram av respondenten A är ett arbete för att identifiera en Technical 

Roadmap för produkterna samt Market Drivers. En Technical Roadmap är en teknologibevakning för 

en särskild produkt. Den tas fram genom att teknologiarkitekter identifierar hur olika komponenter 

utvecklar sig. Om exempelvis ett styrsystem identifieras så finns det få naturlagar om hur det kan 

monteras och vilka komponenter som ska ingå. Ett val kan vara att slå ihop två komponenter eller 

sprida ut dem på flera. Det finns således flera konceptuella val och arkitekterna arbetar med att ta 

fram en Technical Roadmap för hur de olika tekniska bitarna utvecklas. Till sist arbetar företaget med 

Market Drivers. Det handlar om att försöka begripa det fundamentala kring vad som driver ett 

specifikt segment av robotförsäljningen utifrån världsmarknadens utveckling. Det handlar alltså om 

hela segmentet och inte bara robotar. Utifrån informationen försöker sedan företaget dra slutsatser 

om vilken tillväxt och möjlighet som kan antas. Ett exempel är inom bilindustrin där ett samband 

mellan medelinkomsten i ett land avspeglas på bilförsäljningen. Detta är ingen oväntad slutsats men 

det gäller att ta vara på sambandet att ju mer inkomst som finns i ett land desto fler bilar säljs. Den 

praktiska betydelsen blir att i länder där det finns en snabb ekonomisk utveckling, speciellt om det 

går ifrån att ha lite pengar eller till och med fattigdom till en större inkomst, så finns det en 

ordningsföljd av vad som konsumeras. Kylskåp kommer högt upp, likaså en TV för att kunna få ett 

nyhetsflöde och underhållning men sen kommer inte en bil långt därefter. Utifrån det kan slutsatsen 

dras att i de länder som går från fattigdom till rikedom uppstår en bilmarknad som inte funnits 

tidigare. Det är i sin tur till gagn för ABB Robotics som har en stor del av sina kunder inom 

bilindustrin. Inom ABB finns det olika organ som arbetar med att försöka identifiera den här 

marknadsinformationen, hur olika segment utvecklar sig på olika marknader. Företaget har 

prenumerationer för att inhämta information om vad som händer i världen.  

Aktiviteterna pågår under hela året men under ett tillfälle varje år sätts en produktstrategi upp för 

varje produktområde. De följer alla samma mall och beroende på utfall föreslås olika projekt med 

lönsamhetsberäkning för varje område. I tillägg till detta förser Product Management, en gång per 

kvartal, ledningsgruppen med information kring hur produkternas kvalitet, kostnad, lönsamhet, 

volym etc. utvecklar sig.  

Ett problem som Product Management upplever är att de bara har tillträde till kunderna som redan 

köper robotar från företaget. Ett antagande kan göras att det är de nöjda kunderna som valt att köpa 

från företaget igen. Många gånger skulle det istället vara mer fruktsamt att få tillträde till de kunder 

som valt en konkurrent. Då kan en bättre kännedom tillhandahållas för att kunna förbättra 

produkterna. Ett liknande problem har identifierats i kundgrupper. Där finns bilföretag som är väldigt 
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stora även om de är små i sitt segment. Dessa bilföretag har medarbetare som är kompetenta och 

dedikerade för att specificera behov och föra diskussioner med avdelningar som liknar Product 

Management. Därför uppger Respondent A att det inte finns någon oro för att gå miste om vad dessa 

företag har för önskemål och behov. Problemet finns i ett för fallföretaget annat segment, generell 

industri, som består av många små företag som totalt sätt ungefär är lika stort som bilindustrin. 

Fallföretaget upplever en svårighet med att insamla information kring vad dessa kunder tycker om 

produkterna. Dessa företag har helt enkelt inte de resurser som krävs för att föra dessa diskussioner. 

Respondent A beskriver detta som:  

”Det här är företag där ägaren springer omkring med en skruvmejsel i bakfickan och är 

helt fokuserad på att leverera nästa produkt till kunden så att de får in pengar.” 

(Respondent A, 2010) 

Om de får problem med en robot är det därför inte troligt att de uppmärksammar detta för 

robottillverkaren. Kunden väljer sedan att i tysthet köpa från en konkurrent när produkten ska 

uppdateras. En frågeställning inom identifiering av kundbehov blir då hur företaget ska inhämta 

kundens kunskap.  

ABB Robotics är medvetna om vilka, som enligt Kanomodellen benämns, basbehov som finns inom 

de olika segmenten som företaget levererar till. Behoven kan variera mycket mellan de olika 

segmenten. T.ex. värdesätts inte en snygg ytfinish i ett gjuteri medan robotar som paketerar mat 

måste vara enkla, tvättbara och inte droppa olja i maten. En befogad fråga blir då hur 

robottillverkaren fångar upp basbehov när de ska introducera en produkt i ett nytt segment? Det 

som företaget måste göra är att se hur roboten ska användas och i vilken miljö. Kommer roboten 

exempelvis att utsättas för tuffa miljöer som utomhusmiljö eller av korrosiva gaser. Den här 

informationen kan delvis tillhandahållas via djupgående samtal med potentiella kunder inom 

segmentet. Respondent A menar också att implementeringen av en ny produkt i ett nytt segment är 

en läroprocess. Även om ambitionen är att hamna 100 procent rätt från början krävs det ett par 

omtagningar innan produkten blir lyckad.  

Som ett led i produktuppföljningen så kommer ABB Robotics börja arbeta med Net Promoter Score 

(NPS) inom servicesidan. I praktiken handlar det om att frågor ställs till kunder om de skulle 

rekommendera en bekant eller någon annan tänkbar kund att köpa av robottillverkaren. Olika grader 

av positiva eller negativa resultat ges och sammanställs. NPS har använts i andra branscher så 

förhoppningen för respondent A är att det finns bra information kring vad som fungerar bra och 

mindre bra. Målet är såklart att få så många befintliga kunder som möjligt att prata sig varma om 

ABB Robotics produkter till andra potentiella kunder. NPS förklaras mer i slutet av detta kapitel.  

Tvärfunktionellt arbete i kundbehovsidentifieringen 

Graden av det tvärfunktionella arbetet varierar beroende på produktutvecklingens omfattning. Om 

Product Management upptäcker ett behov som innebär att en befintlig robot bara ska modifieras blir 

inte interaktionen mellan Product Management och R&D omfattande. Det kan t.ex. vara då en robot 

behöver en längre arm för att förbättra dess räckvidd. Grovt uttryck behövs bara en längre arm 

specificeras. Om företaget däremot ska ta fram en helt ny version av en robot blir arbetsgången 

annorlunda. Projektledaren följer i dessa fall med medarbetare från Product Management till de 

kunder och säljorganisationer som besöks för att diskutera behov. Även R&D-utvecklare är med i 

dessa sammanhang för att säkerhetsställa att det som diskuteras håller en realistisk nivå. Att hävda 



31 

att en robot ska ha dubbel så lång räckvidd och vara fyra gånger så snabb är enkelt att säga. 

Respondent A förklarar arbetet som en balansgång att inför kunden redogöra för vad 

robottillverkaren kan göra och vad kunden anser om detta. Vidare förklarar respondenten att det 

även är viktigt att personer från R&D medverkar för att kunna se de olika nyanserna i det som 

diskuteras. De personer som varit med i samtalen får en bra känsla om vad som är viktigt och vad 

som är av mindre betydelse. Detta kan vara svårt att uttrycka i en specifikation.  

Market Requirement Specification 

Arbetet som avdelningen Product Management utför resulterar i en Market Requirement 

Specification (MRS). Det är ett dokument som uttrycker marknadsstrategin för en produkt och 

använts för att affärsmässigt kunna besluta om ett projekt är lönsamt. Förutom identifiering av 

kundbehov ingår bland annat en kartläggning av målgruppen, uppskattade volymer och intäkter samt 

en konkurrentanalys (ABB Robotics Ledningssystem, 2010). Product Management vill genom en MRS 

förklara hur stor marknad som finns samt vilka priser de kan ta ut om de tar fram en produkt som 

klarar specifika krav. Det är sedan R&D:s uppgift att ta fram en detaljerad specifikation hur den här 

produkten kan tänkas se ut. Såhär vill Product Management arbeta men rent praktiskt är de även 

involverade i den detaljerade specifikationen. Enligt respondent A vill R&D få en tydlig specificerad 

produkt medan Product Management egentligen bara vill specificera marknadsbehoven och få 

förslag tillbaka. Då Product Management vill ge en MRS och sedan få ett förslag tillbaka kan det 

innebära att R&D tvingas göra trade-offs för att kunna uppfylla en del av behoven. I den här 

processen har varje projekt en styrgrupp och det förs många diskussioner fram och tillbaka för att 

belysa eventuella trade-offs. Product Management principiella ställningstagande är dock att de vill 

vara mer övergripande och inte bli inblandade i samtliga detaljfrågor.  

5.2 Designprocessen 
I designprocessen involveras R&D och grovt uttryck börjar deras arbete när de tillhandahåller MRS:en 

från Product Management. En MRS består oftast av en PowerPoint som specificerar behoven på 

rubriknivå. Under presentationen beskrivs behoven mer utförligt. Respondent B är nöjd med att MRS 

presenteras med hjälp av en PowerPoint. Ibland händer det dock att den har ett annat format, t.ex. i 

form av ett skriftligt dokument. Då tenderar den att bli mindre specificerad och R&D tvingas lägga 

ner mer resurser på processen för att få fram informationen som krävs för deras arbete. Arbetet 

består av att utifrån en MRS skapa en Product Requirement Specification (PRS) som ett förslag och 

skicka den till Product Management. Större trade-offs uppmärksammas i detta förslag medan de av 

mindre betydelse i regel inte görs det. Enligt respondent B finns det ingen uttalad Technical 

Requirement Specification (TRS) på mekaniksidan utan istället tenderar PRS:en och TRS:en att flyta 

ihop och tillsammans utgöra en grund för konstruktörer som sedan ska ta fram ritningar. I den här 

processen brukar medarbetare från R&D, konstruktörer och produktionstekniker närvara. Ibland 

brukar även service- och underhållspersonal medverka i utvecklingen för att säkerhetssälla att 

produkten blir lätt att underhålla (Respondent B, 2010; Respondent C, 2010). Senaste ledet i detta 

arbete är att ABB Robotics har tillsatt en ny tjänst som innefattar ett globalt ansvar för design inom 

ABB Robotics Service. Målet är att involvera serviceaspekter tidigt i produktutvecklingen för att 

säkerhetsställa att produkter och system blir lätta att ge service under produktlivscykeln (ABB Inside, 

2010). Det bedrivs alltså ett tvärfunktionellt arbete som till viss del kan påminna om Concurrent 

Engineering enligt respondent B. Arbetet skulle dock kunna bli mindre sekventiellt för att ännu bättre 

involvera medarbetare tidigt i produktframtagningen. Ett exempel på detta är att underleverantörer 

som i princip blir involverade när företaget har tagit fram en färdig ritning. (Respondent B, 2010). 
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PRS:en som tas fram utgår från marknadens behov. Därför arbetar inte R&D direkt med interna 

kundbehov som kan förekomma. Dock menar respondent B att de självklart tar hänsyn till interna 

kundbehov men att de till största del utgörs från kunskap som sitter i väggarna och inte genom att 

fråga berörda parter.  

I ett par projekt har det förekommit försök med att använda Quality Function Deployment (QFD) i 

produktutvecklingen. Det finns inga rutiner utan det har istället varit på eget initiativ. I de projekt där 

QFD använts har det varit för att se samband mellan olika attribut, t.ex. genom att skapa ett House of 

Quality. Uppfattningen är att arbetet har varit lyckat. Det är annars lätt att flera ändringar utförs på 

småsaker. Enskilt behöver inte detta har någon betydelse men ändringarna kan tillsammans utgöra 

ett ändringsarbete senare i processen med en ökad kostnad som följd. Respondent B anser därför att 

de eventuellt bör använda QFD i projekten för att enklare kunna se ett helhetsperspektiv. En annan 

metod som har testats är Design For Assembly (DFA). Respondent C upplever att konstruktionen blir 

bättre och att färre kvalitetsproblem uppstår när DFA har använts. Om produktionsprocessen 

uppmärksammas under utvecklingen blir konstruktionen annorlunda. Hittills har inte respondenten C 

upplevt några nackdelar med metoden.  

Produktionsteknikerns roll i designprocessen är att konstruktionsgranska, undersöka producerbarhet, 

monteringsmöjlighet men även att ta fram produktionsverktyg och bestämma om de ska vara 

multiverktyg eller unikt för en produkt. Allt för att säkerhetsställa att produktionen är anpassad till 

produktionslinan och fungerar i befintlig utrustning. Det här är extra viktigt då ABB Robotics har en 

Mixed Product Line. Produktionstekniker blir involverade när omvandlingen från MRS till PRS 

påbörjats. Inledningsvis presenteras kundspecifikationen i form av vilka noggrannheter som behövs 

etc. samt en presentation av konkurrerade produkter och hur ABB Robotics blivande produkt 

kommer att stå sig mot dessa. Respondent C tycker att presentationen är givande. När 

produktionstekniker involveras tidigt i processen kan konstruktionslösningar som varit bra i tidigare 

produkter tas fram medan de som har varit mindre bra kan uppmärksammas så att inte fel 

återupprepas. Det gäller alltså att produktionsteknikerna ska bli involverade när konstruktion arbetar 

med att välja en lösning för produkten. Då det efterföljts har utfallet varit bra enligt respondent C. 

Samarbetet mellan konstruktörer och produktionstekniker fungerar bra under projektets inledande 

faser. Dock uppstår problem när produkten ska börja produceras. Enligt respondent C får inte 

produktionstekniker den tiden de behöver för att kunna göra ett bra arbete. Arbetet blir påskyndat 

och hela projektet stressas sönder. Då misstag har begåtts i projekten är det oftast i den här fasen. 

Respondent C uttrycker sig: 

”Man forcerar varandra och får inte samma kvalitetssäkring och inte samma möjlighet 

att få en bra produkt som det annars kunde ha blivit.” 

Målet är inte att få flera månader på sig men en skälig tid så att en seriös monteringsgenomgång, 

kvalitetssäkring och montering kan utföras. Respondent C beskriver vidare att det måste finnas en 

respekt för varandras tid samt för det arbete som produktionsteknikern åstadkommer. Istället har 

nedskärningen i tid blivit ett sätt att rädda projektets deadline eftersom produktionsteknikers arbete 

ligger i slutskedet av projektet. Orsaken kan vara att material ibland inkommer sent till projektet 

även om det finns tveksamhet om tillräcklig tid har avsatts i projektplaneringen från start. 

Respondent C hävdar att produktionstekniker försöker göra en beredning som är anpassad för 

seriemontage innan prototypen monteras. Då kan hela tillverkningskedjan testas för att se att den 
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fungerar. Det innefattar bland annat att operationer och ritningar stämmer överrens med 

montageföljder, att materialuttag och huvudplanering fungerar. Det gäller således att ligga ett steg 

före hela tiden för att undvika att fel kvarstår när produkten övergår till serieproduktion. Om fel först 

upptäcks i serieproduktionen blir det oftast dyrt och tidskrävande att åtgärda. Därför har just 

konstruktionsgenomgången blivit mer detaljerad. Där ingår undersökning av toleranser, passningar, 

faser etc. Arbetet består till största del av erfarenhet, att det bör vara på ett specifikt sätt. 

Monteringsgenomgången som hålls resulterar i att monteringsanvisningar tas fram i samarbete med 

underhållsavdelningen. Utifrån anvisningarna monteras sedan förserien som om det vore en 

serieproduktion. I början efterföljs anvisningarna noga av montörerna, när arbetet är nytt och en viss 

osäkerhet finns. Mentaliteten hos montörer är sedan att de hellre rådfrågar medarbetare om de är 

osäkra än att läsa igenom anvisningar eller ritningar. Även om montörerna inte läser anvisningar eller 

ritningar i första hand är det viktigt att dessa ständigt är uppdaterade. Om en produkt blir reviderad 

är det därför viktigt att detta meddelas tydligt till samtliga montörer och att anvisningarna och 

ritningarna uppdateras.  

Kvalitetssäkring i designprocessen 

Kvalitetssäkring i designprocessen innebär ett arbete med att säkra kvaliteten för 

produktionsprocessen. Enligt respondent C blir medarbetarna uppmuntrade av att arbeta med 

kvalitetsfrågor. Det är något som prioriteras högt. Företaget har gått från att försöka bortförklara fel 

som uppstod i produktionen till att uppmärksamma fel och förhindra att de upprepas.  

Eftersom produktionen är uppbyggd enligt en Mixed Product Line måste alla produkter anpassas till 

den layouten. En viss produkt kan därför inte alltid få den bästa produktionsprocessen utan bara den 

bästa totalt sett. Respondent C upplever inte att arbetet hämmas på grund av de har en Mixed Model 

Line. Dock kan det förekomma att medarbetare i utvecklingsprojekt gärna ”använder” skyddslappar 

när ett verktyg ska tas fram till en specifik produkt. De vill inte titta vidsynt, bortom sitt eget projekt, 

så att även andra produkter skulle kunna använda verktyget. Därför uppstår ibland konflikter i 

verktygsframställningen. Även montörer kan komma med synpunkter på verktygen. Oftast är det 

efter en tids användning men det förekommer också vid framställning av nya verktyg. 

Robottillverkaren har exempelvis tagit fram ett helt nytt multiverktyg där de byggt bort problem 

efter kontakt med montörer. Någon formell uppföljning av tidigare valda verktyg görs inte utan det 

uppmärksammas istället om något verktyg orsaker mycket problem. Efter en kommunikation mellan 

produktionsteknikern och monteringsavdelningen samt studerande av eventuella felutfall beslutas 

vilken åtgärd som ska tas. Det kan vara så att någon montör återupprepar samma fel gång på gång på 

grund av att personen blivit instruerad felaktigt. Verktyget kan även ha brister, t.ex. ett pressverktyg 

som inte styr tillräckligt bra. Vid fel på verktyget inleder produktionsteknikern en dialog med 

konstruktörer om vad som behöver förbättras.  

Produktionsteknikern kan använda olika tekniker för att underlätta montörens arbete genom att 

göra det svårt att begå misstag. Överlag gäller det att vara lyhörd om montörernas önskemål och föra 

hans eller hennes talan till konstruktion. En del hjälpmedel som produktionsteknikern kan använda 

sig av är förknippade med affärssystemprogram SAP. I programmet är hela produktionsprocessen 

inlagd och alla ordrar läggs in där. Ordrarna är i sin tur uppdelad i ett antal operationer, beroende på 

var i monteringen ordern befinner sig. Under varje operation, som t.ex. kan vara ett förmontage av 

en handled eller en viss monteringsprocess i ett styrskåp, finns en komponentlista över alla artiklar 
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som ingår i operationen. Varje artikel kan sedan få en spårbarhet, vilket robottillverkaren har satt 

som standard för kablage och motorer. Montören måste för dessa artiklar läsa in en streckkod till 

programmet för att kunna fortsätta. Vidare kan även produktionstekniker lägga in låsningar på 

artiklar där monteringsfel lätt kan förekomma. Det innebär att montören manuellt måste notera i 

programmet att artikeln är monterad. Om inte detta utförs på låsta artiklar eller på artiklar med 

spårbarhet kan inte montören återrapportera operationen, d.v.s. meddela programmet att 

operationen är avslutad. Det i sin tur innebär att nästa operation inte kan påbörjas. Om någon 

process i monteringen är extraordinär kan även en produktionstekniker besluta att införa ytterligare 

en operation i processen. Detta ger ett extra stöd för montören. Respondent C och D tycker att 

metoden har varit framgångsrik.  

Failure Mode and Effect Analysis 

På ABB Robotics utförs bland annat process-FMEA och design-FMEA som även benämns 

konstruktion-FMEA. En process-FMEA ska genomföras eller uppdateras vid samtliga process- eller 

produktändringar som kan medföra en förändring i form av ökade eller minskade risker i processen. 

Det är delprojektledaren vid produktionsavdelningen som ansvarar för att en process-FMEA 

upprättas tidigt i utvecklingsprojekt. Den ska sedan vidareutvecklas under projektets fortlöpande och 

avslutas inom utsatt tid inför frisläppning av produktion. Arbetet utförs av en tvärfunktionell grupp 

som består av en produktionstekniker, kvalitetssamordnare, ansvarig konstruktör, montör och 

eventuellt andra intressenter. Produktionsteknikern är ansvarig för att planera, genomföra och följa 

upp arbetet med målet att eliminera risker i processen. ABB Robotics har inget bestämt tak när ett 

Risk Priority Number (RPN) ska betraktas som godkänt. Det är istället en bedömningsfråga om var 

gränsen ska dras för att en åtgärd ska utföras. Anledningen är att tvärfunktionella grupper inte 

poängsätter stringent. Gruppen bör dock även rekommendera åtgärder för brister som ligger under 

nivå som sätts. När process-FMEA slutligen är genomförd ska den distribueras till ansvarig 

produktverkstadschef och till delprojektledaren för produktion.  

Arbetsmetodiken vid en design-FMEA är liknande. Arbetet utförs också i en tvärfunktionell grupp. 

Exempel på medarbetare i gruppen är konstruktörer och representanter från service och provning. 

En rekommendation är att även inkludera en medarbetare som inte ingår i projektet för att kunna få 

en opartisk bedömning. Vid en design-FMEA tydliggörs att om en ett fels omfattning bedöms till en 

nia eller tia, d.v.s. att felet påverkar en säker hantering, måste åtgärder utföras så att sannolikheten 

till fel blir väldigt låg. För fallföretaget innebär detta en sannolikhet på 1:100 000 (ABB Robotics 

Ledningssystem, 2010). 

5.3 Produktionsprocessen 
I produktionsprocessen färdigställs robotsystemen utifrån de anvisningar som har tagits fram i 

designprocessen. Förutom montering av produkter består det dagliga arbetet av att korrigera 

produkter som av någon anledning avviker från specifikation. Arbetet i produktionsprocessen är 

således mer inriktat på att lösa kvalitetsproblem eller ”släcka bränder” än att förebygga 

kvalitetsstörningar. Arbetet blir dock förebyggande i den bemärkelsen att när ett fel inträffar är syftet 

att försöka hitta en lösning så att felet inte återupprepas. Detta gäller fel som begås av montörer. 

Åtgärderna består av att informera montörer om någon produkt har fastnat i systemtest, som 

verifierar systemets funktion, eller har fått anmärkning från en produktrevision. Syftet med 

produktrevision är att undersöka systemet utifrån kundens perspektiv. Produktrevisionen utförs på 

fem procent av produkterna och systemtestet utförs på samtliga produkter. 
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Informationen som går ut till montörerna kan t.ex. innebära att de ska vara uppmärksam på ett 

speciellt monteringsmoment. Om samma fel återupprepar sig behöver ett beslut fattas om 

konstruktion ska kopplas in för att lösa problemet. I dessa fall skickar den kvalitetsansvariga 

medarbetaren på berörd avdelning en ändringsbegäran till konstruktion. Där beslutas sedan om en 

ändring ska utföras eller om felet betraktas som litet och lätt kan åtgärdas under produktionen eller 

att inte felet kommer att påverka slutkunden. Då ingen ändring utförs kommer samma fel 

återupprepas vilket kan vara frustrerande för montörerna. Respondent D säger att: 

”Ibland går inte fel att undvika eftersom konstruktionen inte är bra nog. Då kommer 

man in på att ingen har lust att ändra konstruktionen utan vi står där och har felutfall 

som inte är alarmerande och som ingen vill jobba bort. ” (Respondent D, 2010) 

För att undvika konstruktionsfel i produktframtagningsprocessen har därför kvalitetsansvarig för 

robotmonteringsavdelningen börjat ingå i utvecklingsarbetet. Detta för att framföra sin syn om hur 

konstruktionen bör vara för att undvika fel i monteringen. Ambitionen att göra rätt finns i projekten 

men trots detta uppkommer fel som beror på en bristfällig konstruktion. Orsaken enligt respondent 

D är att produktframtagningsprocessen forceras. T.ex. brukar verktyg beställas innan alla delar är 

färdiga vilket kan resultera i fel. Det brukar i sin tur innebär att fel som uppstår är för kostsamma att 

rätta till. Respondent D anser också att ingen hänsyn tas till små konstruktionsdetaljer. Exempelvis 

går det att konstruera bort möjligheten att koppla ihop en kontakt fel men det utförs inte eftersom 

andra större problem ”skymmer sikten”. Det är inte heller någon kostnadsaspekt som föreligger 

detta, tvärtom. Vanligtvis kan en billigare produkt tillhandahållas om delar integreras i varandra, t.ex. 

en kontakthållare i gjutet. En tänkbar orsak till att felen kvarstår är att personen som framfört 

monteringsavdelningens synpunkter inte följt upp produktframtagningsprocessen kontinuerligt utan 

istället bara framfört synpunkter initialt. Det tvärfunktionella arbetet har dock blivit bättre och 

produkten har blivit bättre anpassad för montering men det kan och bör utökas enligt respondent D.  

Då det gäller små kvalitetsstörningar, d.v.s. fel som inte påverkar produktens funktion eller 

prestanda, blir kvalitetsansvarig person på avdelningen uppmärksammad. Dock kan en del av felen 

ha förekommit en tid och bara setts som besvärande från montörernas sida. När felet sedan blir 

belyst för kvalitetsansvarig undersöks det aktuella felet och den bakomliggande orsaken. T.ex. har 

det varit fel på faser som har haft en 45 gradig attackvinkel vid pressning. Det är allmänt vedertaget 

att en fas måste vara flackare än 45 grader vid pressning. Annars skär det lika bra som om det inte 

vore någon fas alls. Respondent D arbetar för att alla fel ska uppmärksammas eftersom de först då 

kan förebyggas. Fel som begås har ofta en bakomliggande orsak och respondenten beskriver detta 

som: 

”Jag anser att ingen är dum, det finns de som möjligtvis tycker att de är klantiga, men 

det är oftast inte den bakomliggande orsaken.” (Respondent D, 2010) 

För att hitta den bakomliggande orsaken till problemet går arbetet tillbaka till dem som kan göra 

något med informationen. I praktiken innebär det att längst gå tillbaka till konstruktionsavdelningen 

berättar Respondent D. Det kan exempelvis ske under det dagliga arbetet då inte monteringen kan 

uppfylla fastställda behov på produkten.  

Kvalitetsstyrningen under monteringen sker i huvudsak genom Total Quality Control (TQC). Det 

använts genom att kvalitetsansvarig i förhand har gjort en punktlista på kritiska monteringsmoment 
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för respektive robot som bör uppmärksammas under monteringen. TQC-listan följer sedan med 

roboten som ett fysiskt dokument under produktionsflödet. Vid de stationer som berörs av en TQC-

punkt ska montören verifiera att arbetet är utfört genom att signera TQC-punkten. På en del punkter 

kontrolleras även arbetet på stationen efter. Detta sker främst på förmontage. I Bilaga 2 återfinns ett 

exempel på en TQC-lista. Fördelarna som respondent D ser med TQC är att det fungerar som ett stöd 

för montören att göra rätt arbete. Det har visat sig att montörer har missat att t.ex. dra moment på 

fästskruvar till motorer. Det kan bero på att medarbetaren har blivit störd under arbetet eller av 

annan orsak glömt detta, då fungerar TQC som stöd. Ibland är dock TQC-punkten ifylld för 

arbetsmomentet trots att det inte är utfört. Respondent D hävdar att stress ligger bakom dessa 

misstag. Om en montör slarvar i kontrollen är det i momenten som vanligtvis är rätt. Idag finns inga 

förslag hur de ska åtgärda problemet. En annan nackdel med TQC är att arbetet fokuseras på de 

kontrollpunkter som finns specificerade på listan. Då får inte andra arbetsmoment samma 

uppmärksamhet och därigenom kan dessa fel förekomma mer frekvent. Respondent D berättar att 

detta kan inträffa men att det är av en mindre betydelse. Om det blir fel på arbetsmoment utanför 

TQC-listan är det inte några allvarliga fel och dessa kommer ändå att hittas senare i processen. Om 

det däremot är en punkt på TQC-listan som inte utförs kan det resultera i att en robot faller ihop och 

därigenom utgör en säkerhetsrisk. På monteringsavdelningen för stora robotar har de beslutat att ha 

en avsyningsstation i slutet av monteringen för att ytterligare ha en kontroll utöver TQC-listan. Ett 

problem i produktionsprocessen är att inte alltid montörer eller kvalitetsansvariga vet kundens 

behov. De får istället reda på dem när kunden har klagomål. Därför tvingas de gissa, genom att 

använda sin erfarenhet, hur kundbehoven för vissa delar kan vara. T.ex. så vet de inte hur en robot 

ska låta. Nu har ingen kund kommit tillbaka och klagat på att en robot låter för mycket eller för 

ojämnt men montörerna kanske arbetar mer än nödvändigt med detta eftersom de inte vet vilka 

behov som finns. Dessa typer av behov är ”mjuka”, d.v.s. är en individuell tolkningsfråga, och är 

därför svåra att specificera. 

Respondent D tycker att ledningen främjar och förmedlar att kvalitetsfrågor är viktigt. Dock har det 

börjat gå i perioder. Ibland upplevs att en högre volym är viktigare än kvalitet. Givetvis levereras inte 

robotsystem med fel medvetet men ABB Robotics kan ta ett beslut att leverera system trots att dessa 

kan innehålla eller troligtvis har fel. Det är således inte garanterat att robotsystemen är felfria.  

5.4 Verifiering av kvalitet 
Efter att roboten och styrskåpet är hopmonterat testas de tillsammans i systemtest. Testet är dock 

främst för att prova roboten eftersom funktionaliteten i styrskåpet redan är testat via ett separat 

skåpprov. Roboten saknar fortfarande färg, informationsetiketter och dressning, d.v.s. 

utanpåliggande utrustning, medan styrskåpet är komplett. Under systemtestet sker en visuell 

avsyning på monteringsarbetet. I regel meddelas anmärkningar både till monteringsavdelningen och 

PPSK-avdelningen som ansvarar för leverantörskvalitet. Det huvudsakliga ändamålet för systemtest 

är dock att undersöka robotsystemets funktionalitet och pålitlighet. Detta utförs dels genom att 

manuellt mäta glappet på vissa av robotens axlar. De axlar som mäts beror på variant av robot och 

den bakomliggande konstruktionen. Utöver glappmätningen utförs även ett automatiskt systemprov. 

Provet innebär att operatören kopplar upp skåpet och slår på alla applikationer. Därefter startas ett 

step-by-step-program där operatören uppmanas att verifiera kontrollfrågor. Det kan exempelvis vara; 

”Är bultarna monterade?”, ”Sitter roboten fast?” och ”Är kalibreringshuset monterat på basen?”. 

Under testet uppmäts strömmar i axeltesten under olika skeden och jämförs automatiskt mot 

mätvärden som samlats in över en längre tidsperiod. Resultatet presenteras antingen som en grön 
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lampa då systemet genomgått mätningen utan anmärkning eller en röd lampa som innebär att 

roboten antingen går för trögt eller för lätt. Det här kunde inte upptäckas innan de började med det 

automatiska systemprovet eftersom en operatör varken kan se eller lyssna sig till dessa fel. I 

dagsläget kan dock mätningen påvisa att fel finns i roboten men när erfaren monteringspersonal 

undersöker roboten kan de säga att axeln går väldigt bra och inte vågar justera den. Därför måste 

signalen eller provprogrammet filtreras och mäta fler toppar för att se om den är återkommande.  

Ett normal test av en robot är en halvtimme. Vissa tester går över helger och blir således längre. Vid 

dessa längre test upptäcks ibland fel efter en längre tid. Respondent E berättar: 

”Vi märker då och då när vi kör en längre tid att fel kan uppkomma efter flera timmar. 

Skulle vi köra alla robotar sex timmar skulle vi säkert hitta fler saker. Det här är saker 

som förhoppningsvis är testade i tidigare skeden när produkten tas fram och 

långtidstestas.” (Respondent E, 2010) 

Uppföljningsarbetet 

Under systemtestet skriver medarbetaren ner sin syn av problemet, vilken avdelning som har 

förorsakat problemet och hur allvarligt felet är utifrån en poängskala. En robot kan få tio, 50 eller 100 

felpoäng. Kosmetiska och mindre fel som i regel inte kommer att upptäckas av kunden eller påverka 

funktionen ger tio poäng, t.ex. en etikett som sitter snett, en mindre betydande skruv som inte är 

ordentligt åtdragen och andra mindre detaljer. 50 poäng ges till en robot som kan orsaka fel och 

möjligtvis reklameras av kunden. 100 poäng är de robotar som har ett funktionsfel. Det behöver inte 

nödvändigtvis vara ett fabrikationsfel utan 100 poäng ges även till de robotsystem som exempelvis 

saknar något som är förknippat med säkerhet. Även fast provarna blir allt bättre med att ge rätt 

poäng och ange var i processen felet har uppkommit måste en kvalitetssamordnare justera detta. 

Alla poäng som rapporteras går tillbaka till respektive ansvarig avdelning för att åtgärda roboten. För 

att förebygga att nya fel inträffar hålls veckovisa möten med kvalitetssamordnare, konstruktion, 

ansvariga för leverantörskvalitet och kvalitetsansvariga på respektive monteringsavdelning. Där går 

de igenom föregående veckas felrapportering och beslutar om eventuella åtgärder och 

ändringsbegärningar till konstruktion. Förutom de veckovisa mötena skickas även information om 

resultaten i systemprov till produktionschefen och andra närliggande chefer. Där är fokus på de fel 

som orsakat 100 eller 50 poäng samt de fel som utmärker sig och är återkommande. Respondent E 

tydliggör att det lätt blir fokus på de system som får höga poäng men att tiopoängare absolut inte får 

glömmas bort. Även fast inte dessa fel uppmärksammas i lika stor utsträckning är det sagt att alla fel 

som ger tio poäng och som är återkommande måste ha åtgärder.  

I utskicken finns det ingen systematisk återkoppling till föregående veckor. Återkoppling sker enbart i 

de fall då en medarbetare uppmärksammat om att liknande fel har förekommit tidigare. Respondent 

E påpekar dock att det har funnits en graf som tydligt visade de fem mest frekventa felen på 

respektive avdelningen. Denna rapportering har dock upphört från kvalitetssamordnaren på grund av 

glömska och att arbetet är tidskrävande. På monteringsavdelningen för små robotar förekommer det 

en liknande rapportering. Där sammanställer kvalitetsansvarig dels medelpoäng per utlevererad 

robot samt var i processen felen har uppkommit. Respondent D är missnöjd över den information 

som ges från kvalitetssamordnaren. Informationen kräver mycket arbete för att kunna 

sammanställas till en graf. Ett förslag från respondent D är att informationen kring alla fel ska 



38 

sammanställas i ett Exceldokument istället för att vara uppdelade i ett Worddokument per fel, som 

nu är fallet. 

Robotics mål är att fånga in alla fel i produktionsprocessen innan robotarna kommer till systemtest. I 

dagsläget är inte målet uppfyllt eftersom fel hela tiden upptäcks i systemtest och många av dessa är 

återkommande. Att fel hittas är givetvis bra men det är mer kostsamt när de upptäcks senare i 

processen än att hitta dem där de uppkommer. Det bästa är såklart att förebygga dem men även om 

arbete läggs ner för att förebygga fel kommer det alltid att begås nya. T.ex. kommer det alltid 

tillkomma ny personal som behöver upplärning. Respondent E anser att ledningens arbete för att 

främja kvalitetsarbetet går i vågor. Exempelvis vid vissa kvartalsrapporter som Robotics VD 

presenterar ges en känsla att produktionsvolymen är viktigare än kvaliteten. Dock finns alltid kvalitet 

med som en punkt att arbete med men att den inte alltid är högst prioriterad. Respondenten tycker 

det är viktigt att kvalitetsarbetet som bedrivs uppmuntras från ledningen, att påvisa för samtliga att 

arbetet är viktigt och att det får ta tid. Att volym ibland är viktigare än kvalitet visar sig även i 

produktionen då det ibland finns tillfällen då rutiner stressas igenom och ibland även ignoreras. 

System skickas ibland som Short Shipment som innebär att ett system skickas iväg även om det inte 

är komplett. Detta kan ske då behovet på snabb leverans till kund är stort och det föreligger brist på 

någon komponent som kan eftermonteras. Även fast kvaliteten ibland blir åsidosatt säger 

respondent E att det även finns exempel där system testas om och om igen för att verkligen 

säkerställa att det är felfritt. Respondent E fortsätter med att berätta att direkta fel aldrig går ut men 

att de däremot inte alltid har gjort tester som garanterar att systemen är felfria. Den allmänna synen 

bör vara att hellre fälla än fria.  

”Kvalitet måste gå före och i långa loppet är det kvalitet som vi ska vinna på.” 

(Respondent E, 2010) 

En del av problemet ligger i att medarbetarna ibland saknar information kring vissa externa 

kundbehov. Enligt respondent E är kundbehov intressant att veta eftersom det möjligtvis kan 

effektivisera deras processer. Exempelvis upplever medarbetare på systemtest en oklarhet kring hur 

roboten bör låta. Vissa robotar går bra och får ingen anmärkning i det automatiska systemprovet 

men kan låta som ett tröskverk. Medarbetarna tvingas därför gå på sunt förnuft och erfarenhet när 

de beslutar om en eventuell åtgärd. Den här problematiken delas med medarbetarna på 

monteringsavdelningarna enligt respondent C och D som tidigare har beskrivits.  

En sak som allt fler kunder efterfrågar men som inte systematiskt levereras med robotarna är ett 

provprotokoll i pappersformat som beskriver hur roboten är testad och med vilka resultat. I 

dagsläget tas ett sådant provprotokoll fram manuellt till de kunder som efterfrågar detta. 

Respondent E tror att Robotics skulle tjäna på att leverera ett sådant dokument med samtliga 

robotar. Dokumentet ska då beskriva hur roboten är testad och vilket resultat den fick. För att detta 

ska vara hållbart måste därför ett sådant dokument genereras automatiskt. 

5.5 Lednings syn på kvalitet 
I september tog ABB fram en ny gemensam kvalitetspolicy som gäller för hela koncernen. Den 

ersätter alla bolags tidigare kvalitetspolicys. Koncernchefen för ABB inleder policyn med  

"There are many dimensions in which ABB can compete, but none of these are 

meaningful for our customers without a foundation of quality. The responsibility for 
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quality is something that must be owned by every person, every business, and every 

location that ABB call home." (Joe Hogan, CEO ABB, 2010) 

Policyn omfattar sju kvalitetsmål som gäller för ABB:s samtliga verksamheter och funktioner i alla 

länder. Syftet är att säkerställa att ABB tillgodoser det ansvar och förpliktelser som alla medarbetare 

har gentemot kunder, kollegor, leverantörer och aktieägare (ABB Inside, 2010). De sju kvalitetsmålen 

är: 

 Leverera produkter, system och tjänster av hög kvalitet i tid så att de uppfyller eller 

överträffar kundernas förväntningar.  

 Identifiera och förstå kundernas förväntningar, mäta kundernas uppfattningar om ABB och 

vidta förbättringsåtgärder som ökar kundtillfredsställelsen.  

 Entusiasmera och möjliggöra för ABB:s medarbetare på alla nivåer att ständigt driva 

verksamhetsförbättringar längs hela värdekedjan från leverantör till kund.  

 Öka motivationen och kompetensen hos ABB:s medarbetare att skapa mervärde för ABB:s 

kunder och i ABB:s verksamheter, genom fortlöpande utbildning och medarbetarutveckling.  

 Nyttja styrkan hos ABB:s partners och leverantörer för att förbättra ABB:s produkter och 

verksamheter från utveckling genom produktion till installation och drift.  

 Bygga in och förankra socialt ansvar och affärsetik i ABB:s affärsmetoder.  

 Kontinuerligt förbättra miljö-, hälso- och säkerhetsprestanda i alla produkter, verksamheter, 

system och tjänster. 

Net Promoter Score 

Ledningen anser att undersökningsverktyget Net Promoter Score (NPS) har potential att hjälpa alla 

medarbetare för att bättre fokusera på kunder och deras behov. Joe Hogan tycker det är lika viktigt 

att mäta kvaliteten i kundrelationen och vårda dessa på bästa sätt som att mäta lönsamheten. NPS 

utgår från att kundlojaliteten är ett bättre mått på kvaliteten i en kundrelation än vad graden av 

tillfredsställelse är. Verktyget används genom att ABB:s kunder, på en skala från ett till tio, ombeds 

att bedöma hur troligt det är att kunden skulle rekommendera ABB till andra. En nia eller tia på 

skalan kallas Promoter, d.v.s. en lojal kund som lägger nya beställningar, värdesätter ABB:s samlade 

erbjudande och som är beredd att rekommendera ABB till kollegor och partners. En Promoter bidrar 

till företagets långsiktiga tillväxt. Kunder som ger sju eller åtta poäng benämns Passive, d.v.s. en kund 

som varken är lojal eller illojal. Dessa kunder väljer det företag som ger bäst offert. Den sista gruppen 

är Detractors och består av de kunder som ger poäng noll till sex. Detractors är missnöjda kunder och 

som tydligt framhäver detta genom att klaga och begära rabatter. Enligt ABB kommer 80 procent av 

alla negativa worth of mouth-klagomål från denna grupp. Värdet av NPS kan sedan ges genom att 

subtrahera procentsatsen av Detractors från procentsatsen av Promotors. Ett NPS-värde på 75 

procent anses vara högt. T.ex. har de två bästa företagen, Google och Amazon, ett NPS på 73 

procent. Forskning har visat att företag med ett NPS på minst 50 procent har en hög tillväxt vad gäller 

intäkter, marginaler och marknadsandelar. 50 procent är också koncernens ultimata målsättning, 

vilket även delas med konkurrerande bolag. Deras utgångspunkt är 16 procent, vilket är samma 

resultat som koncernen fick vid ett pilotprojekt för NPS. Pilotundersökningen påvisade att ABB är 
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känd universellt för sin kunskap inom industri och teknik men även att de betraktas som svåra att 

göra affärer med, oförmögna att lösa problem och leverera i tid. Joe Hogan poängterar att ABB måste 

vinna lojalitet genom att börja arbeta med varje enskild Detractor. Praktiskt innebär det att börja se 

saker ur kundens perspektiv och ur deras synsätt betrakta ABB:s sätt att arbeta och agera. Det måste 

bli enklare för kunden att samarbeta med ABB för att snabbt kunna tillmötesgå och lösa problem. 

Kunden ska inte heller bli drabbad av ABB:s interna strukturer, d.v.s. problem ska först lösas och 

därefter kan interna diskussioner om kostnadsställen föras (ABB Group, 2010-11-25). 

”Keeping a customer waiting why we argue internally who is to blame is inexcusable.” 

(Joe Hogan CEO ABB, 2010) 

När en kund kontaktar företaget, oavsett vilken medarbetare som kontaktas, måste ett ansvar tas för 

att ställa saker till rätta. Det interna arbetet består sedan av att åtgärda det underliggande 

problemet. En kund som upplever problem ska aldrig själv behöva leta igenom ABB:s komplexa 

organisation för att hitta ”rätt person” att fråga (ABB Group, 2010-11-25). 
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6 Analys 
Grundtanken i TQM är att ett företag ska eftersträva att uppfylla och helst överträffa kundernas 

behov och förväntning till lägsta kostnad genom att kontinuerligt bedriva ett förbättringsarbete som 

engagerar och fokuserar på organisationens processer. Det handlar således om att arbeta med 

kvalitetsfrågor ur ett helhetsperspektiv. För att det ska lyckas måste ledningen ständigt prioritera 

kvalitetsfrågor och framhäva vilka kostnader som förknippas med en bristande kvalitet.  

Respondenterna har visat ett utbrett kvalitetstänk som är resultatet av att fallföretaget anser att 

kvalitetsfrågor är viktiga. Medarbetarna uppmuntras till att arbeta med kvalitetsfrågor och dessa 

prioriteras högt. Mentaliteten har ändrats från att försöka bortförklara fel som uppstod i 

produktionen till att uppmärksamma felen och arbeta för att undvika att de upprepas. Respondenter 

berättar dock att prioriteringen av kvalitetsfrågor har börjat gå i perioder. Ibland upplevs 

produktionsvolymen som viktigare än kvaliteten. Det här visar sig bland annat genom att 

fallföretaget kan ta ett beslut att leverera ett system trots att det kan eller troligtvis har fel. I andra 

fall kan detta visa sig genom att rutiner påskyndas eller till och med ignoreras för att kunna leverera 

system där kravet på leveranstid är högt. Även om kvaliteten ibland blir åsidosatt finns även exempel 

på system som testas gång på gång för att säkerställa att inga fel finns. Enligt teorin är det viktigt att 

kvalitet inte bara förknippas med produktkvaliteten. Kvalitet är nämligen helhetsupplevelsen för 

kunden. Därför innefattas även leveranstiden som ett mått för kvaliteten. När ett beslut fattas om att 

kringgå rutiner för att kunna skicka ett system i tid eller att ett system ska testas igen för att 

säkerställa att systemet är felfritt innebär således att en prioritering utförs inom ramen för kvalitet. 

Det blir en trade-off om vad som är viktigast för kunden. Givetvis är inte detta en bra lösning 

eftersom kundtillfredsställelsen i bägge fallen riskerar att bli lägre. För att kunna hitta en hållbar 

lösning måste grundorsaken till problemet identifieras. Det gäller, som teorin beskriver, att möta 

kunder som kräver produkter med bättre kvalitet, lägre pris, bättre prestanda till en allt kortare 

leveranstid. För att tillmötesgå detta måste företag arbeta med en offensiv kvalitetsutveckling och 

ständiga förbättringar, ett arbete som börjar där kundbehoven identifieras.  

6.1 Identifiering av kundbehov 
Den slutgiltiga bedömningen av kvalitet är graden av kundtillfredsställelse och värderas av externa 

och interna kunder. Kundtillfredsställelsen av externa kunder har traditionellt studerats av företag 

medan en återkoppling till de interna är mer sällsynt. Detta stämmer in på fallföretaget som 

noggrant identifierar externa kunder medan interna kunder tillgodoses av erfarenhet. Avdelningen 

som arbetar med identifiering av kundbehov är t.ex. enbart fokuserade på de externa kunderna. I 

identifieringsprocessen utgår medarbetarna från tre drivare. Den första, att kunder berättar om sina 

behov, återfinns i Kanomodellen som uttalade behov. Dessa behov svarar för kundens förväntning 

och vad som upplevs som viktigt. Genom att tillgodose dessa behov bättre än konkurrenter kan 

marknadsandelar vinnas. Av den anledningen prioriteras oftast dessa behov enligt teorin. 

Kundbehoven varierar mycket mellan de olika segmenten som robottillverkaren är verksam inom. 

För att kunna uppmärksamma uttalade behov använder fallföretaget främst tre verktyg. Dessa är då 

en kund behöver mer hjälp än vad fallföretagets partners kan tillhandahålla, vid planerade möten 

och genom ett frågeformulär som skickas ut till säljorganisationen. Gemensamt för verktygen är att 

slutkunden oftast inte tillfrågas direkt utan att det oftast istället sker via en partner eller då kunden 

behöver hjälp. En risk föreligger därför att kunden inte ges möjlighet att uttala vilka behov som 
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efterfrågas. Innebörden kan bli att fallföretaget inte känner till kundens verksamhet och hur de 

använder produkten, vilket Matzler och Hinterhuber anser vara nödvändigt för att tillfredställa 

kunden. Då ABB Robotics ska introducera en robot i ett nytt segment håller de däremot många 

djupgående samtal med potentiella kunder för att kunna identifiera uttalade behov. I dessa fall är 

ambitionen givetvis att tillfredställa kunden fullt ut men en respondent på företaget hävdar att det 

alltid kommer att krävas en del omtagningar innan en produkt blir lyckad i ett nytt segment.  

Den andra drivaren som ABB Robotics anser vara viktigt för identifiering av kundbehov är 

teknologiutveckling. Arbetet sker utan att kunden uttrycker något behov eller någon önskan. ABB 

Robotics beskriver att det kan vara rätt att ta fram en ny produkt även om kunden inte efterfrågat 

detta. När kunden senare får se produkten blir de positivt överraskad. Kanomodellen benämner 

dessa kundbehov som omedvetna behov och de ger en hög kundtillfredsställelse om de uppfylls. Den 

tredje och sista drivaren är konkurrensbevakning. Verktygen som använts är bland annat 

mässbevakning, teknologisamarbetsprojekt tillsammans med konkurrenter samt Benchmarking. I 

teknologisamarbetsprojekten sker ett transparent utbyte av information bland ABB Robotics och de 

konkurrenter som ingår i samarbetet. Fallföretaget anser att det är ett bra sätt för att dra slutsatser 

kring vad konkurrenterna arbetar med. Även om de ingående parterna ser en möjlighet att bli bättre 

än de som inte deltar kvarstår en risk att försumma ett försprång i teknologin. Samarbetet kan 

medföra att fallföretaget får kännedom om kundbehov som andra robottillverkare har identifierat. 

Detta ligger i kundens intresse eftersom sannolikheten för att produkterna på marknaden blir bättre 

ökar. Dock uppstår en fråga om nya marknadsandelar kan vinnas genom att ingå i dessa projekt. 

Frågan är berättigad eftersom företagen i viss utsträckning delar sin erfarenhet vilket kan medföra 

att alla konkurrerade företag kan erbjuda produkter med liknande egenskaper.  

Ett problem för avdelningen som identifierar kundbehov är att de till största del bara har tillträde till 

kunder som redan köper deras produkter. Det skulle istället vara mer användbart att prata med 

kunder som istället valt en konkurrent eftersom nöjda kunder redan köper produkter ifrån företaget. 

Då skulle en bättre kännedom kunna tillhandahållas för att förbättra produkterna. Ett liknande 

problem återfinns även i kundgrupper. ABB Robotics har två stora kundgrupper, bilindustri och 

generell industri. Företagen i bilindustrin är gigantiska och har flera medarbetare som är dedikerade 

för att föra och hålla en god kontakt med fallföretaget. Problemet uppstår i generell industri som till 

störst del består av många små företag som inte har resurser att föra en diskussion med 

robottillverkaren. Istället händer det att en sådan kund i tysthet köper från en konkurrent. 

Problematiken har presenterats i teorin och säger att företag måste inse att klagomål inte är något 

bra mått på kundtillfredsställelsen eftersom många kunder undviker att klaga. Av 100 klagomål är det 

enbart fyra som når företaget medan 1 000 andra personer får kännedom om de negativa 

erfarenheterna. För att kartlägga kundtillfredsställelsen har det enligt Matzler och Hinterhuber blivit 

vanligare att mäta den. Företag måste dock inse att det är stor skillnad mellan en nöjd och mycket 

nöjd kund. Det är upp till sex gånger större chans att en mycket nöjd kund köper en liknande produkt 

från företaget än den som bara är nöjd. ABB har inlett ett globalt arbete med NPS för att mäta 

kundtillfredsställelsen, eller kundlojaliteten som de benämner. Mallen för NPS innefattar tre 

lojalitetsgrupper, Promoter, Passive och Detractors. Dessa följer samma tankemönster som mycket 

nöjd kund, nöjd kund och missnöjd kund. Ledningsgruppen för ABB anser att undersökningsverktyget 

har potential att hjälpa alla medarbetare till att bättre fokusera på kunder och deras behov. Enligt ett 

pilotprojekt som genomfördes med NPS fick ABB-koncernen ett resultat på 16 procent. Det kan 

jämföras med 73 procent som två av de bästa företagen har fått via NPS. Undersökningen visade att 
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ABB är känd för sin kunskap inom industri och teknik men även att de är svåra att göra affärer med, 

oförmögna att lösa problem och leverera produkter i tid. Även om detta gäller för hela ABB återfinns 

även dessa anmärkningar till viss del hos fallföretaget. Ledningsgruppen framhäver att saker måste 

börja ses ur kundens perspektiv, vilket arbetet med TQM innebär. 

Avdelningen som identifierar kundbehov arbetar även strategiskt med att kartlägga Market Drivers. 

Arbetet innebär att försöka begripa det fundamentala kring vad som driver ett specifikt segment av 

robotförsäljningen utifrån världsmarknadens utveckling. Arbetet fokuseras till att få information om 

när en tillväxt av robotar kan antas, t.ex. då en ny bilmarknad uppstår behövs fler bilfabriker vilket 

innebär att ett behov av robotar uppstår. Förhoppningen är att fallföretaget ska vara bättre 

förberedd där en efterfrågan av robotar uppstår eller ökar.  

Den tvärfunktionella interaktionen mellan avdelningen som identifierar kundbehov och andra 

avdelningar är som störst då en helt ny version av en robot ska utvecklas. I dessa fall följer 

projektledaren, en representant från R&D och medarbetare från den avdelning som identifierar 

kundbehoven med till kunder och säljorganisationer för att diskutera behoven. Medarbetaren från 

R&D är med för att säkerställa att det som diskuteras är genomförbart och för att se nyanserna i 

behoven. De personer som medverkar i diskussionerna får en bra känsla av vad som är viktigt och 

vad som är av en mindre betydelse. ABB Robotics upplever att detta är svårt att återge en 

specifikation något som det även har tagits upp i teorin. Resultatet av kundbehovsidentifieringen blir 

en MRS som överlämnas till R&D. Det principiella ställningstagandet från avdelningen som skapar 

MRS:en är att arbeta övergripande och inte vara inblandad i samtliga detaljfrågor. Det innebär att 

skaparna bara vill specificera marknadsbehoven och sedan få ett svar tillbaka. R&D vill dock hellre få 

en mer detaljerad MRS. I teorin hävdar Bailetti och Litva att konstruktörer i dessa fall tvingas utföra 

vissa indirekta trade-off. De ger ett exempel om att konstruktörer måste lyfta fram vissa aspekter 

som är förknippade med en specifikation och samtidigt bortse från andra aspekter. Dessa blir sällan 

synliga för varken marknadsundersökarna eller produktchefer. På R&D-avdelningen på fallföretaget 

uppmärksammas stora trade-offs medan de som har en mindre betydelse för funktionen i regel inte 

uppmärksammas. Hur kundens behov uppfattas av designers är ett av de största hindren för 

integrationen mellan R&D och de som undersöker marknaden. Informationen kring kundens behov 

anses ge otillräcklig kvalitativ information enligt chefer för R&D-avdelningar, vilket en respondent 

från R&D på fallföretaget även nämner. Enligt teorin beror detta på de som utför marknadsanalyser 

inte förstår de centrala frågorna kring produktutveckling. Resultatet blir att avståndet ökar från 

identifieringen till översättningen av kundbehov. Då kan även en splittring inom företaget uppstå 

samt att kostnaderna för R&D ökar. För att minska avståndet måste ett tvärfunktionellt samarbete 

utföras mellan personalen som identifierar kundbehov och de som är involverade i designprocessen. 

Om konstruktörer är med i identifiering av kundbehoven kan de skapa en bild av vad som är viktigt 

och vad ett behov egentligen innebär. Det är nämligen svårt att uttrycka en del kundbehov explicit.  

6.2 Designprocessen 
Designprocessen innefattar arbetet från att R&D tillhandahåller kundbehoven tills att en produkt är 

klar för serieproduktion med de förutsättningar som krävs för att kunna tillhandahålla den 

efterfrågade kvaliteten. Boothroyd hävdar att designprocessen är det första steget i 

produktionsprocessen och där de viktigaste besluten fattas som kommer att påverka det slutgiltiga 

priset på produkten. Genom att ta hänsyn till processens olika skeden från början kan den totala 

utvecklingskostnaden minskas eftersom fler ändringar utförs tidigare. För att tillmötesgå detta har 
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ABB Robotics sammansatt en tvärfunktionell grupp till den inledande fasen som är omvandlingen 

från kundbehov till tekniska specifikationer och ritningar. Gruppen består av medarbetare från 

konstruktion, produktionstekniker och ibland även service- och underhållpersonal. Att 

serviceaspekten blivit mer uppmärksammad märks genom att de har tillsatt en ny tjänst som 

ansvarar över designarbetet inom servicesidan globalt. Generellt tycker dock respondenten för R&D 

att arbetet kan bli mindre sekventiellt för att ännu bättre kunna involvera medarbetare tidigt i 

produktutvecklingen. På så sätt kan en produkt utvecklas som bättre uppfyller de externa 

kundbehoven. Det blir även enklare att tillmötesgå interna kundbehov, vilket fallföretaget anser sig 

vara sämre att tillfredställa. T.ex. har en respondent sagt att de tar hänsyn till interna kundbehov 

genom den kunskap som sitter i väggarna och inte genom att rådfråga vad som egentligen eftersöks 

av medarbetarna. DFMA som har presenterats kan dock användas för att belysa såväl interna som 

externa kundbehov. Metoden innebär att frågeställningar kring tillverkning och montering lyfts fram 

och behandlas tidigt i produktframtagningen. Genom att ta hänsyn till monteringsaspekter tidigt 

kommer arbetet att underlättas. Resultatet av ett DFMA-arbete blir vanligtvis att antalet ingående 

komponenter till en produkt reduceras samt att produkten blir enklare och billigare att producera. 

DFMA har till viss del testas av robottillverkaren men har då benämnts DFA eftersom de inte har 

någon tillverkning. Konstruktionsavdelningen har vid dessa tillfällen upplevt att produkten har blivit 

bättre och att färre kvalitetsproblem har uppstått. Inga nackdelar för metoden har uttalats av 

respondenterna för detta examensarbete.  

På fallföretaget är det upp till produktionsteknikern att säkerställa att produkten är anpassad för 

montering i den befintliga produktionslinan. I arbetet ingår bland annat att ta fram 

monteringsverktyg. Då produktionsteknikern har involverats tidigt i processen har bättre 

konstruktionslösningar tagits fram. Det inledande samarbetet fungerar också bra i dessa fall. Om 

problem begås är det oftast när produkten ska börja att produceras. Då blir arbetet ibland forcerat 

och produktionstekniker får inte den tid som krävs för att kunna utföra sitt arbete. Resultatet blir en 

sämre produkt. En respondent säger att nedskärningen i tid blivit ett sätt att rädda projektets 

deadline eftersom produktionsteknikerns arbete ligger i slutskedet. Att det blivit tidsbrist kan dels 

bero på att material inkommer senare än beräknat eller att inte tillräcklig tid har avsatts från början. 

Produktionstekniker försöker göra en beredning som är anpassad för seriemontage för att på så sätt 

kunna testa hela tillverkningskedjan innan serieproduktionen inleds. Om istället felen 

uppmärksammas först under seriemontaget är det oftast väldigt kostsamt och tidskrävande att 

åtgärda detta. Insikten av detta har resulterat i att konstruktionsgenomgångar blivit mer omfattade. 

Eftersom fallföretaget har en Mixed Product Line krävs ett större arbete för att kunna anpassa en ny 

produkt till produktionen. Ibland finns dock ingen sådan förståelse i projekten eftersom inte alla ser 

bortom sitt projekt. Följden blir att konflikter uppstår vid verktygsframställningen. Att det inte finns 

någon insikt att produktionstekniker behöver tid för att anpassa en nyutvecklad produkt strider mot 

Boothroyds figur om en produktdesign för enkel montering. Där framhäver författaren att en produkt 

måste anpassas till produktionsanläggningen och att konstruktion ska göra det enkelt för 

produktionstekniker att utföra sitt designarbete.  

Kvalitetssäkring i designprocessen 

För att enklare kunna säkra kvaliteten i designprocessen kan verktyg som ger en överblick av vad som 

är viktigt för kunden användas. Ett verktyg som fallföretaget har testat är QFD med det ingående 

verktyget House of Quality. Då det vid enstaka tillfällen har använts av fallföretaget har det varit på 

eget initiativ av medarbetare med målet att se samband mellan olika attribut. Resultaten har bidragit 
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positivt till produktutvecklingen och en respondent anser att de bör använda QFD standardiserat i 

projekten. Styrkan i metoden har främst varit att en bra helhetssyn givits av projektet, hur en liten 

förändring kan påverka helheten. De har hittills inte upplevt några nackdelar. Enligt teorin innebär 

QFD att företaget ska arbeta utifrån kundens behov och sedan bryta ner dessa till nya behov tills att 

de kan uppfyllas. På så sätt kan kundens behov och förväntning uppfyllas av produktegenskaperna 

och i varje nivå av designprocessen. Ett annat verktyg som använts är FMEA. Användningsområdet är 

att identifiera vilka risker som föreligger i arbetet som analysen avser att undersöka. På ABB Robotics 

används verktyget dels för konstruktionen och för processen. Analysen utförs, som teorin 

rekommenderar, av en tvärfunktionell grupp för att få en mer objektiv bedömning. På Robotics finns 

även en rekommendation att inkludera medarbetare som inte ingår i projektet. Det finns ingen 

uttalad gräns för vilka RPN-värden som tillåts. Det är istället en bedömningsfråga för gruppen som 

har utfört analysen. Anledningen att fallföretaget har valt denna metod är för att olika grupper inte 

sätter stringenta värden i analysen. Även fast robottillverkaren har rankingskalorna som påminner 

om de som presenteras i Bilaga 1 för att utföra riskbedömningen anser de att detta inte är tillräckligt. 

I slutskedet av designprocessen inriktar sig kvalitetssäkringsarbetet till att bli mer 

produktionstekniskt med verktygsframställning och beredningar. Monteringsverktygen som tas fram 

baseras på erfarenhet av vad som har fungerat tidigare. Målet och det som produktionsteknikerna 

strävar för är att utveckla multiverktyg. Ingen formell uppföljning genom att fråga montörer om 

tidigare verktyg utförs. Kunskapen tillhandahålls istället om en montör självmant har framfört 

missnöje eller positiva erfarenheter om verktyget. Fallföretagets arbete skiljer sig därför mot teorin 

som diskuterar att det är viktigt att ta fram de interna kundbehoven. Vid de fall ett verktyg bidrar till 

att en produkt blir felmonterad inleds en dialog på fallföretaget med konstruktion om vad som 

behöver förbättras. 

För att kvalitetssäkra produktionen kan hjälpmedel användas som är förknippade med 

affärssystemet SAP. Där kan produktionstekniker lägga in åtgärder som uppmärksammar montören 

om särskilda moment och därigenom göra det svårt att göra fel. Reflektionerna från respondenterna 

som berörs av detta är positiva, då hjälpmedlen använts sparsamt så att det inte blir ett störande 

moment för montörerna. 

6.3 Produktionsprocessen 
Då produkten är klar för seriemontering ska det finnas ritningar och anvisningar som möjliggör en 

standardiserad montering av produkten. Detta innebär att kvalitetssäkringen ska vara utförd och att 

kvalitetsarbetet istället ska vara inriktat på kvalitetsstyrning enligt Bergman och Klefsjö. Att arbetet 

ska vara standardiserat är viktigt för att tillhandahålla produkter med små kvalitetsvariationer. På 

fallföretaget är arbetet i produktionsprocessen mer inriktat på att lösa kvalitetsstörningar än att 

förebygga dessa. Kvalitetsarbetet består således av kvalitetsstyrning. När ett fel inträffar arbetar de 

dock med att förhindra att felet ska återupprepas, d.v.s. kvalitetsutveckling. En respondent säger att 

störningar sällan beror på att en medarbetare är dum utan att det oftast finns bakomliggande 

orsaker till att felet har uppkommit. Exempel som ges är att montörer ibland fått felaktig eller ingen 

information alls.  

För att uppmärksamma montörerna på kritiska monteringsmoment används TQC som stöd. Det 

består av ett dokument med kontrollpunkter som är unika för varje robotmodell. Trots att en 

kontrollpunkt återfinns och är signerad på TQC-dokumentet visar det sig ibland att arbetsmomentet 
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inte är avklarat. En respondent förklarar att detta kan hända då montören är stressad och tar 

genvägar i arbetet. Följaktligen känner inte medarbetarna ett personligt ansvar för kvaliteten som de 

är delaktiga i, något som Dale anser strider mot ett av kvalitetsarbetets mål. Samma respondent har 

inget förslag på hur detta kan bli bättre. Ytterligare en nackdel med TQC är att arbetet fokuseras på 

de kontrollpunkter som ingår i TQC-dokumentet. Övriga arbetsmoment prioriteras därför inte lika 

högt vilket kan ge mer frekventa fel. En respondent medger att detta kan förekomma men att det är 

bättre att fel förekommer där än om en kontrollpunkt på TQC:n blir fel eftersom det kan medföra en 

säkerhetsrisk. De mindre felen kommer ändå att bli uppmärksammade senare i processen.  

Vid de fall fel återupprepar sig behöver ett beslut fattas om en ändringsbegäran ska skickas till 

konstruktion. Där beslutar medarbetarna på konstruktion om felet ska betraktas som litet och lätt 

kan åtgärdas under produktionen eller om felet inte påverkar slutkundens upplevda värde. De 

interna kundbehoven uppmärksammas inte ofta. Konstruktions arbetssätt kan försvaras av att 

fallföretaget har en liten produktion och att ändringar blir kostsamma. Det är av denna anledning 

förespråkare av DFMA hävdar att det är extra viktigt att ta hänsyn till monteringsaspekter tidigt i 

designprocessen eftersom ändringar sällan utförs. Detta trots att de återupprepande felen är 

frustrerande för montörer. För att säkerställa att designprocessen tar hänsyn till monteringsaspekter 

på ett bättre sätt har en kvalitetsansvarig i produktionsprocessen börjat ingå i 

produktframtagningen. Syftet är att framföra sin syn om hur konstruktionen bör designas. Enligt de 

respondenter som blivit intervjuade finns det en tydlig ambition att utföra en bra konstruktion i 

projekten men att det ändå uppstår fel. En orsak är att arbetet forceras. Verktyg beställs innan alla 

delar är färdiga och ingen hänsyn tas till detaljer. Det är istället större problem som skymmer sikten. 

Enligt en respondent är inte kostnadsaspekten ett hinder, tvärtom kan en billigare produkt 

tillhandahållas om komponenter integreras i varandra. Detta styrks av Boothroyd. I de fall en 

kvalitetsansvarig från monteringsavdelningarna har deltagit i produktframtagningen har det endast 

varit initialt. Inget arbete har utförts för att följa upp resultatet. Även om samarbetet har resulterat i 

att roboten har blivit bättre anpassad för monteringen finns det fortfarande förbättringspotential.  

Vid mindre kvalitetsstörningar som uppkommer under monteringen är det upp till montören att 

uppmärksamma detta till en kvalitetsansvarig. Ibland uppmärksammas inte problem direkt av 

montörerna eftersom de bara har setts som besvärande och mer tidskrävande. Då fel blir 

uppmärksammade undersöks felet av kvalitetsansvarig på avdelningen och den bakomliggande 

orsaken identifieras. En respondent berättar att alla fel ska belysas direkt eftersom de först då kan 

förebyggas. Enligt Slack et al. är det viktigt att fel uppmärksammas direkt och att de inte ska lösas i 

tysthet. För att kunna hitta felorsaken måste kvalitetsproblem diagnostiseras så att den 

bakomliggande orsaken kan identifieras. 

6.4 Verifiering av kvalitet 
I slutskedet av produktionen utförs en kvalitetskontroll i form av ett systemtest. Det huvudsakliga 

ändamålet är att undersöka robotsystemets funktionalitet och pålitlighet men de gör även en visuell 

avsyning på roboten och styrskåpet. Monteringsavdelningen för stora robotar har beslutat att även 

ha en avsyningsstation i slutet av monteringskedjan för att kontrollera roboten ytterligare innan den 

går till systemtest. Anledningen är att de upplever att detta behövs. Den visuella avsyningen på 

systemtest utförs genom ett step-by-step-program med kontrollfrågor. Detta medför att testet blir 

standardiserat och därigenom kan mätas mot uppsatta kvalitetsmål. På så sätt minskas variationen. 

Felpoängen som delas ut skickas till ansvarig avdelningen för att åtgärda felen. För att förebygga nya 
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liknande fel hålls veckovisa möten. Felen uppmärksammas också till produktionschefen och andra 

närliggande chefer. Fokus är på de robotsystem som fått 100 eller 50 poäng och återkommande fel. 

En respondent säger att det är fokus på system med höga poäng men att övriga fel absolut inte får 

glömmas bort. Därför ska alla fel ha åtgärder. I utskicken finns det ingen systematisk återkoppling till 

tidigare veckor. Därför kan inte någon tydlig signal ges om ett fel har förebyggts eller om det 

återkommer. Det är istället upp till de som ingår i kvalitetsgenomgången att uppmärksamma om 

något fel är återkommande. Tidigare har det dock funnits en graf som tydligt visade de mest 

frekventa felen på respektive avdelning. Grafen var tidskrävande att sammanställda och därför har 

den nu upphört. Dock finns en liknande rapportering på monteringsavdelningen för små robotar. Där 

sammanställer kvalitetsansvarig medelpoäng för utlevererad robot samt presenterar i ett diagram 

var i processen dessa har uppkommit. Arbetet upplevs som tidskrävande och en respondent har 

framfört missnöje över hur informationen skickas ut från systemprov. Informationen från 

automatiska systemprov som skickas ut innehåller mycket fel och kan inte användas. 

Kvalitetssamordnaren justerar därför poängen och skickar ut det. Informationen från 

kvalitetssamordnaren är dock svår att kopiera på grund av att varje fel skickas ut i varsitt dokument. 

Ett förslag från respondent D är att informationen kring alla fel ska sammanställas i ett 

Exceldokument istället för att vara uppdelade i ett Worddokument per fel, som nu är fallet. 

ABB Robotics målsättning är att fånga in alla fel i produktionsprocessen innan robotsystemen 

kommer till systemtest. Enstaka samt återkommande fel hittas dock kontinuerligt i systemtest. Detta 

är givetvis bra men det är bättre om dessa uppmärksammas där de begås eftersom felen då blir 

billigare och enklare att åtgärda. En respondent påstår att det alltid kommer att begås nya fel 

eftersom ny personal tillkommer. Robottillverkarens målsättning om att efterstäva perfektion stöds i 

teorin. Dock kan det som operativ standard bli både kostsamt att genomföra och moralnedsättande 

för medarbetarna om det inte uppfylls. Kvalitetsstandarder bör därför vara rimliga och definiera 

vilken kvalitet som är acceptabel för att överträffa kundens förväntning. I teorin anses att ett 

ställningstagande behöver utföras om var i processen det är mest fördelaktigt att kontrollera 

kvaliteten.  

Under produktionsprocessen och vid verifieringen av kvaliteten förekommer det ibland moment där 

varken montören eller kvalitetsansvariga är medveten om kundens behov. Dessa behov blir istället 

uppmärksammade om kunden kommer med klagomål. Således finns ingen definition om vilken 

kvalitet som krävs för att uppfylla en del kundbehov eller om de ens är ett behov. Följden kan bli att 

montörer lägger ner onödigt mycket arbete vid vissa moment utan att veta om det ökar kundvärdet. 

Ett exempel är hur en robot ska låta, ingen kund har klagat på att en robot låter konstigt men 

medarbetare lägger ner mycket tid då en robot låter annorlunda. Dessa typer av kundbehov är svåra 

att specificera eftersom det är en individuell tolkningsfråga. Därför är det viktigt att föra ett nära 

samarbete med kunden för att uppmärksamma dessa eventuella behov. 

Allt fler kunder efterfrågar att ett provprotokoll i pappersformat om hur roboten är testad och med 

vilka resultat ska skickas med vid leverans. I dagsläget skapas ett sådant dokument manuellt för de 

kunder som efterfrågar detta. Robotics skulle dock tjäna på att leverera ett automatiskt genererat 

provprotokoll med samtliga system enligt en respondent. Enligt International Organization for 

Standardization måste företag dokumentera hur kvaliteten ska säkras utifrån givna och tillhörande 

kvalitetskrav för att kunna skapa en tilltro för sina kunder.  
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7 Diskussion 

Fokuseringen på arbetet med kvalitet får aldrig upphöra. Kundbehoven blir ständigt mer krävande 

samtidigt som konkurrensen ökar. Företagen som slutar att bli bättre med kvalitetsfrågor slutar snart 

med att vara bra. Därför måste företag arbeta med ständiga förbättringar, något som ledningen på 

fallföretaget förespråkar. Medarbetare blir därför förbryllade när beslut tas att leverera vissa system, 

som kan eller troligtvis har fel, till kunden. De får en känsla av att produktionsvolymen är viktigare än 

kvaliteten. Detta kan anses vara en märklig prioritering eftersom en risk finns att produkten inte 

kommer leva upp till kundens förväntning. Följden kan bli illojala kunder och förlorade 

marknadsandelar. Dock har dessa prioriteringar gjorts då kravet på leveranstid varit större än 

produktkvaliteten. Kundernas önskemål sätts således i centrum. Det här är dock bara en av de fem 

hörnstenar som ingår i TQM. Om samtliga hörnstenar genomsyrar organisationens arbete behövs 

kanske inte en sådan prioritering utföras i framtiden. Examensarbetets undersökning kring hur 

kvalitetssäkring kan utföras för att införliva kundens behov och intressen till en färdig produkt 

diskuteras nedan. Rekommendationer kring hur kvalitetssäkring kan vidareutvecklas ges sedan i 

nästa kapitel. 

7.1 Identifiering av kundbehov 
Identifiering av kundbehov är det enskilt viktigaste momentet i framtagningen av en produkt. 

Produktegenskaper eller om den tillverkas utan variation har ingen betydelse om inte kunder har ett 

behov av produkten. Det är alltså under identifiering av kundbehov som förutsättningarna ges för 

hur bra en produkt kan bli på marknaden. Avdelningen på fallföretaget som identifierar kundbehovet 

är uteslutande fokuserade på externa kundbehov, d.v.s. marknadsläget. I examensarbetet har 

Kanomodellen presenterats med tre olika behov; basbehov, uttalade behov samt omedvetna behov. 

Fallföretaget har ingen strukturerad process för att identifiera basbehoven. De uppfylls istället 

omedvetet med kunskap som sitter i väggarna. Det kan därför bli svårt att penetrera ett nytt 

segment som kräver ny kunskap om hur produkten är tänkt att användas. Deras målsättning är att 

hamna 100 procent rätt från början men det krävs omtagningar innan en ny produkt i ett nytt 

segment blir lyckad. Förfarandet kräver eftertänksamhet eftersom om kunder blir missnöjda skapas 

ett negativt rykte som leder till illojala kunder. Om det då finns konkurrerande robottillverkare som 

bättre uppfyller kundbehoven i segmentet kommer företaget få svårt att återvinna förtroendet, även 

om deras ”omtagningsrobot” blir lyckad. 

De uttalade behoven är proportionella mot kundtillfredsställelsen och prioriteras oftast av företag. 

Tre verktyg har lyfts fram av fallföretaget för att identifiera dessa. Gemensamt för verktygen är att 

slutkunden tillfrågas direkt i mindre omfattning. Istället sker den största delen av kommunikationen 

via partners eller då kunden har något problem som bara robottillverkaren kan lösa. Ett större ansvar 

ställs således på företagets partners som måste identifiera behoven och berätta dem för 

robottillverkaren. Å andra sidan befinner sig partners närmare slutkunden vilket underlättar en 

kommunikation. Frågan är dock om de kan uppfatta nyanserna av det som kunderna berättar. 

Robottillverkaren har uttryckt att kundbehoven är svåra att uttrycka explicit och har därför med 

konstruktörer vid dessa besök. Att fallföretagets partners har dessa kunskaper är tveksamt eftersom 

då slutkunden får ett större problem kontaktas fallföretaget direkt eftersom partnern inte besitter 

djupare kunskap om robotarna. Det kan därför föreligga en risk när de uttalade behoven identifieras. 
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Kunders omedvetna behov försöker fallföretaget uppfylla med teknologiutveckling. Arbetet sker utan 

att kunden har uttryckt något behov. Målet är att via ny teknologi utveckla produkter som antingen 

effektiviserar befintliga arbetsområden eller skapar helt nya användningsområden för robotar. För 

att arbetet ska bli framgångsrikt behöver robottillverkaren vara bekant med befintliga och potentiella 

kunders verksamhet för att styra teknologiutvecklingen i rätt riktning.  

För att inte missa eventuella kundbehov som identifierats av konkurrenter utför fallföretaget 

konkurrensbevakning och teknologisamarbetsprojekt. Bevakningen består dels av att besöka mässor 

där konkurrenter presenterar sina robotar samt Benchmarking där fallföretaget i den mest silade 

formen köper in och skruvar isär en konkurrerande produkt. För att arbetet ska ge resultat är det 

viktigt att de analyserar och försöker identifiera vilka kundbehov som konkurrent har tänkt att 

uppfylla. Teknologisamarbetsprojekten är ett transparent utbyte av information mellan ABB och 

ingående konkurrenter. De ingående parterna ser en möjlighet att bli bättre än de som inte deltar. 

Det blir dock svårare att bli bättre än konkurrenterna som ingår i samarbetet eftersom försprång i 

teknologin försummas och företagen hamnar på en liknande teknologinivå. Ändå anser författaren 

att det är rätt av företaget att ingå i samarbetet. Tillsammans kan de möjligtvis snabbare bistå med 

teknologi för att vidareutveckla robotars användningsområde och utöka marknaden. Något som 

gynnar både fallföretaget och konkurrenterna. 

Robottillverkaren upplever problem med att samla information kring varför en kund istället valt en 

konkurrent. Den informationen är oftast mer användbar än det som ges från nöjda kunder eftersom 

den innehåller information om vad företaget behöver bli bättre på. Många av dessa kunder är väldigt 

små och köper i tysthet från en konkurrent. Dessa kunder har helt enkelt inte tid att klaga. Det är 

möjligt att de kan identifieras via ABB:s globala satsning med NPS. Dock kvarstår det faktum att ett 

mer utförligt informationsutbyte blir svårt att genomföra eftersom en del kunder inte kan eller vill ta 

sig tid till detta.  

Utöver de behov som specificeras i Kanomodellen arbetar även fallföretaget strategiskt genom att 

kartlägga Market Drivers. De försöker begripa det fundamentala kring vad som kan påverka 

robotförsäljning beroende på världsmarknadens utveckling. Detta är klokt eftersom fallföretaget kan 

inleda strategiska satsningar för att vara förberedda på när en marknad uppstår. Dock måste 

utförliga riskbedömningar utföras så att företaget gör rätt prioriteringar.  

7.2 Designprocessen 
Det är i designprocessen som de viktigaste besluten fattas som kommer att påverka produktens 

slutgiltiga pris. Hänsyn måste tas till processens olika skeden inledningsvis så att ändringar inte 

behöver utföras senare i processen. Förutom en bättre produkt, som kan levereras med mindre 

variation, minskas även utvecklingskostnaderna om arbetet utförs korrekt. För att olika skeden ska 

uppmärksammas bör arbetet utföras av en tvärfunktionell grupp. Fallföretaget har visat att de 

arbetar för att uppmärksamma senare skeden tidigt i processen. Exempelvis har en ny tjänst tillsatts 

för att uppmärksamma serviceaspekten i produktutvecklingen. Även fast fallföretaget har en 

tvärfunktionell grupp i designprocessen kan arbetet bli mindre sekventiellt och involvera fler 

medarbetare enligt en respondent. Bland annat för att bättre kunna ta hänsyn till interna 

kundbehov. En arbetsmetod som har presenterats i examensarbetet är DFMA. Syftet med verktyget 

är att tillverknings- och monteringsaspekter involveras tidigt i designprocessen. Då det använts av 
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fallföretaget har det visat sig att konstruktionen blivit bättre anpassad för montering. Arbetet kan 

dock utökas genom att ta fram alternativa designförslag som sedan utvärderas mot varandra. 

För att tillhandahålla en bättre överblick av ett projektet och säkerställa att fokus ligger på att 

uppfylla kundens behov använts QFD och House of Quality. Då fallföretaget har använt QFD har 

styrkan varit att samband mellan olika attribut tydliggörs, hur en liten förändring påverkar helheten. 

En respondent på fallföretaget har nämnt att små förändringar, som kan innebära trade-offs i 

kundbehoven, sällan uppmärksammas av R&D. Det är därför märkligt att QFD inte används 

standardiserat på fallföretaget trots att de är medvetna om riskerna. Då QFD har använts presenteras 

samband mellan attributen i House of Quality. QFD kan även kombineras med DFMA för att bättre 

presentera sambanden mellan produktegenskaper. Eftersom grundtanken i QFD är att överföra krav 

från en nivå till en underliggande nivå kan DFMA användas för att skapa en medvetenhet om vad ett 

krav kommer att få för delkrav senare i processen. 

Ett tredje verktyg som är användbart under designprocessen är FMEA. Användningsområdet är att 

identifiera risker. På fallföretaget används FMEA i konstruktionen samt i processen. Riskbedömning 

sker via rankingskalor som påminner om den i Bilaga 1. Resultatet blir ett RPN-värde och på så sätt 

kan riskerna prioriteras mot varandra. Fallföretaget anser att de inte kan ha ett fast RPN-värde som 

gräns då en åtgärd krävs. Istället görs en individuell bedömning i varje FMEA om den potentiella 

risken är liten och att en åtgärd således inte är nödvändig. Tillvägagångssättet kan bero på att 

fallföretaget har en högteknologisk produkt som gör riskbedömning svår.  

Designprocessens avslutande fas innebär ett mer produktionstekniskt arbete. På fallföretaget 

innebär arbetet verktygsframställning och beredningar. Då nya verktyg utvecklas görs ingen formell 

uppföljning av hur montörer upplever de gamla verktygen. Kunskapen består istället av det som 

sitter i väggarna och information från montörer som framfört missnöje med en nuvarande design. 

Likt att externa kunder inte väljer att klaga kan möjligtvis detsamma i viss utsträckning gälla för 

interna kunder, i detta fall montörer. Att montörer inte väljer att framföra synpunkter för mindre 

problem har redan en respondent framfört. Ett arbetsmoment med ett verktyg kan istället i tysthet 

ses som besvärande för montören. Därför är det viktigt att en dialog med montörer utförs. Detta ska 

inkluderas i arbetet med att identifiera de interna kundbehoven, något som överlag fungerar dåligt i 

fallföretagets processer.  

En respondent har uttryckt att om det blir fel i produktutvecklingen är det oftast när produktionen 

inleds. Arbetet blir forcerat och produktionstekniker får inte den tid som krävs för att utföra sitt 

arbete. Detta kan även ligga till grund att montörer inte tillfrågas vid nyutveckling av verktyg. 

Orsaken till problemet är att nedskärningar i tid utförs för att rädda projektets deadline. Således har 

antingen otillräcklig tid planerats för projektet eller har oplanerade ändringar uppkommit. En tänkbar 

orsak är att ändringar utförs senare i produktutvecklingen vilket leder till att de tar längre tid. Om så 

är fallet har inte hänsyn tagits till de olika aspekterna i produktutvecklingen. En förklaring som 

presenterats av fallföretaget är att material från leverantörer inkommit sent. Detta är dock avgränsat 

i examensarbetet och diskuteras inte. Att forcera arbetet i slutskedet av designprocessen är riskabelt. 

Om inte tänkbara fel identifieras och åtgärdas kan de istället uppkomma när produkten är i 

serieproduktion. Åtgärder blir då kostsamma och tidskrävande att utföra. Då fallföretaget har en låg 

produktion är det inte säkert att felen ens kommer att åtgärdas vilket kan resultera i frustration 

bland montörer som dagligen får åtgärda felen. Eftersom produktionstekniker inledningsvis är med i 



51 

ett samarbete som beskrivs som bra bör monteringsaspekter uppmärksammas tidigt. Under 

utvecklingsarbetet blir dock produktionstekniker ibland utestängda vilket kan leda till att 

fokuseringen på monteringsaspekter blir lägre. Om detta sker strider det mot DFMA och Boothroyds 

figur (se Figur 10) eftersom bland annat inte designprocessen anpassas för det produktionstekniska 

området.  

Kvalitetssäkringsarbetet som är förknippat med SAP är positivt från samtliga respondenter som 

intervjuats och de ger även en bild av att det är den allmänna synen på företaget. Genom att 

fallföretaget använder sig av systemet i produktionen underlättar de en standardiserad montering. 

Detta hade förmodligen varit svårt att utföra utan stödet från SAP eftersom fallföretaget har en 

komplex produktstruktur med många variationer.  

7.3 Produktionsprocessen 
Produktionsprocessen innebär att på ett standardiserat sätt producera produkter som uppfyller 

fastställda specifikationer med små variationer. Kvalitetsarbetet består av kvalitetsstyrning men för 

att kunna ta lärdom av fel som förekommer måste rotorsaken identifieras. Fallföretaget gör därför 

rätt i sitt arbete under produktionsprocessen men åtgärderna som vidtas innebär inte alltid att 

problemet förebyggs. T.ex. beror flera fel på att medarbetare inte fått någon information eller att 

den varit felaktig. När fel som uppmärksammas kan kopplas till detta räcker det inte med att 

informera montörerna. Rutiner måste fastställas så att inte felet uppkommer igen om t.ex. ny 

personal tillkommer. Rutinerna kan exempelvis innebära att ny personal alltid ska utföra 

monteringen enligt uppdaterade monteringsanvisningar.  

Under produktionsprocessen har speciellt TQC lyfts fram av fallföretaget för att säkra kvaliteten. Med 

kontrollpunkter som är unika för varje robotvariant får montören ett extra stöd för att 

uppmärksamma kritiska monteringsmoment. Trots detta uppkommer fel som är kontrollpunkter på 

TQC-dokumentet. Förklaringen som ges är att montörer kan ta genvägar i arbetet om de är stressade 

och genvägarna utförs på de moment som oftast är rätt. Detta innebär således att TQC får en 

omvänd effekt. Istället för att uppmärksamma moment som är kritiska kringgås dessa, i enstaka fall. 

De medarbetare som prioriterar produktionsvolym före kvalitet tar således inte ett personligt ansvar 

för kvaliteten. Detta gäller både montörer som tar genvägar och de chefer som beslutat om en 

ökning i produktionstakt utan att ändra förutsättningarna. En annan nackdel som identifierats är att 

TQC tenderar att fokusera arbetet till kontrollpunkterna och således kan fel på andra arbetsmoment 

uppstå eftersom de inte prioriteras lika högt. En respondent på fallföretaget hävdar att detta ändå är 

bra eftersom de arbetsmoment som ingår i TQC-dokumentet kan innebära en säkerhetsrisk om de 

inte utförs. Vidare fortsätter respondenten med att säga att andra fel ändå kommer att 

uppmärksammas senare i processen. Således används TQC mer för att förhindra säkerhetsbrister än 

att leverera produkter som uppfyller specifikationen. Trots detta anser författaren att TQC är ett 

användbart verktyg eftersom säkerhetsrisker kan kontrolleras tidigt men det blir först möjligt om 

vikten av att den upprätthålls kommuniceras till montörer.  

Då återkommande kvalitetsbrister förekommer som kan härledas till konstruktionsfel tas ett beslut 

om en ändringsbegäran ska skickas. Det är sedan medarbetarna på konstruktion som överväger om 

en konstruktionsändring behövs eller om felet kan anses som litet och lätt åtgärdas i produktion eller 

om kundens upplevda värde inte kommer att påverkas. Det är helt enkelt inte försvarbart att ändra 

konstruktionen i samtliga fall eftersom det är kostsamt. På fallföretaget har de även en låg 
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produktion vilket gör konstruktionsändringar mindre berättigade. Detta blir istället ytterligare en 

motivering för att fallföretaget ska använda DFMA mer i produktutvecklingen. Trots att en bristfällig 

konstruktion inte åtgärdas måste den dokumenteras så att den kan uppmärksammas vid en ny 

produktutveckling. En kvalitetsansvarig på monteringsavdelningen har inlett ett sådant arbete och 

ingår numera initialt i produktframtagningen för att framföra behov. Trots detta uppstår brister i 

konstruktionen även fast ambitionen alltid är att utföra en så bra konstruktion som möjligt. 

Anledningen att brister förekommer är att större problem skymmer sikten. Således räcker det inte 

att kvalitetsansvarig person framför produktionsprocessens behov initialt utan han eller hon måste 

kontinuerligt följa upp konstruktörernas arbete för att säkerställa att behoven uppfylls.  

Då ett företag är en lärande organisation uppmärksammas kvalitetsstörningar av alla medarbetare. 

Fallföretaget eftersträvar att ingen medarbetare ska känna en osäkerhet för att framföra förslag och 

brister. Detta förekommer dock inte fullt ut av alla medarbetare. Exempelvis kan en montör bara se 

ett arbetsmoment som besvärande eller tidskrävande och inte reflektera över att en 

designförändring behövs. Därför krävs påtvingande dialoger för att identifiera interna kundbehov.  

7.4 Verifiering av kvalitet 
På fallföretaget sker en kvalitetskontroll i slutskedet av produktionen. Huvudsakligen undersöks 

robotsystemets funktionalitet och pålitlighet men en visuell kontroll utförs också. Anledningen är att 

sådana fel är vanliga. För stora robotar sker en visuell avsyning två gånger eftersom det även finns en 

avsyningsstation i slutet av produktionslinan. Trots detta förekommer fel på dessa produkter i 

systemtestet. Målsättning med att fånga in alla fel under monteringsprocessen fungerar således inte. 

Istället kan det diskuteras om det blir mer fördelaktigt att enbart utföra den visuella kontrollen på 

systemtest och sedan lägga ner mer arbete på att förebygga att felen återupprepas. Givetvis är det 

bättre om felen uppmärksammas under monteringen eftersom felen då blir billigare och mindre 

tidskrävande att åtgärda. Dock finns det standardiserade processer på systemtest som möjliggör att 

dessa fel upptäcks med en större sannolikhet.  

För att förebygga att nya liknande fel inträffar håller fallföretaget veckovisa möten. Det finns ingen 

systematisk återkoppling till tidigare veckor om ett fel är återkommande utan detta sker beroende på 

vad medarbetarna som ingår i gruppen minns. Ett mer fördelaktigt alternativ skulle vara att grovt 

gruppera felen. Då kan data om vilka de vanligaste felen presenteras för att först arbeta bort dessa. 

Detta har tidigare utförts av kvalitetssamordnaren men upphört på grund av att arbetet var manuellt 

och tidskrävande. Därför bör en ett mer tidseffektivt verktyg utvecklas. På avdelningen för små 

robotar sammanställer de informationen som kommer från systemtest i diagram över var felen 

uppkommer samt vilken medelpoäng på utlevererade robotar. Även där upplevs arbetet som 

tidskrävande men på grund av informationen som tillhandahålls. Den enda datan som de kan 

använda kommer ifrån kvalitetssamordnarens utskick som justerats. Den tillhandahålls dock som ett 

separat Worddokument per fel och blir därför svår att bearbeta. Monteringsavdelningen vill istället 

tillhandahålla den i form av ett Exceldokument. Således måste interaktionen mellan avdelningarna bli 

bättre så att medarbetare blir lyhörda om vad som egentligen efterfrågas.  

För att kunna skapa en tilltro för sina kunder behöver företag dokumentera hur kvaliteten ska säkras 

utifrån givna och tillhörande kvalitetskrav. Tidigare har International Organization for Standardization 

kvalitetssystem ISO 9001 varit tillräckligt för att påvisa detta. Fallföretaget har dock fått en ökad 

efterfrågan om att provningsprotokoll ska skickas med roboten. Provningsprotokollet ska vara i 
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pappersformat och redovisa hur roboten är verifierad och med vilka resultat. I dagsläget framställs 

detta manuellt för de kunder som specifikt gjort en efterfrågning. Protokollet bör kunna medföra att 

kundens anseende om kvaliteten på roboten stärks, även fast det är samma produkt.  
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8 Slutsats och rekommendationer 

8.1 Identifiering av kundbehov 
I de fall då kundbehov identifieras genom att köpa in en konkurrerande produkt är det viktigt att en 

uppföljning utförs. På samma sätt gäller detta för de teknologisamarbetsprojekt som fallföretaget 

deltar i. Det gäller undersöka vilka kundbehov den konkurrerande produkten eller teknologin är 

designad för att uppfylla. Då dessa behov har identifierats måste de sedan utvärderas för att se hur 

väl de uppfylls och jämföras mot vad kunden egentligen efterfrågar. Vad kunderna efterfrågar går 

inte att uppskatta utan en dialog måste upprättas med befintliga och potentiella kunder. Då kan 

slutsatser dras för att skapa en egen produkt som bättre uppfyller kundbehoven. Möjligtvis kan 

denna undersökning ge fallföretaget information om varför en kund istället köpt av en konkurrent. 

Problem kvarstår dock med de kunder som i tysthet köpt av en konkurrent. Oftast är denna kund 

liten och har inte tid att klaga. Fallföretaget har många små kunder av detta slag. Det är därför viktigt 

att ett uppföljningsarbete utförs mot samtliga kunder. Förhoppningsvis kan introducering av NPS 

bistå till att identifiera dessa kunder för att sedan kunna arbeta fokuserat med varför de är 

missnöjda.  

Författaren anser att en dialog med kunden ska upprättas direkt utan mellanled. Annars kan 

informationen förvanskas eftersom kundbehov kan vara svåra att uttrycka explicit. Därför måste en 

del av kunddialogerna, så många som möjligt, utföras av företaget och inte via partners. Att partners 

befinner sig närmare kunden är av en mindre betydelse eftersom kunskap krävs för att se nyanserna 

av det som efterfrågas. 

8.2 Designprocessen 
För att en produkt ska få rätt förutsättningar till att uppfylla kundbehoven med en hög kvalitet och 

låg variation är det viktigt att hänsyn tas till samtliga faser i produktutvecklingen initialt. Det räcker 

inte med att säga att hänsyn ska tas till att produkten ska vara lätt att montera utan det måste finnas 

verktyg och rutiner som möjliggöra detta. På fallföretaget finns en tydlig förståelse för kvalitet men 

de går inte hela vägen. T.ex. har de testat verktyget QFD och fått ett bra resultat. Dock har inte detta 

införts som standard i produktutvecklingen utan det är istället upp till projektledaren om det ska 

användas. En rekommendation till fallföretaget blir därför att införa QFD och strukturera resultat i ett 

House of Quality. Det räcker dock inte att göra ett House of Quality utan krav på en tidigare nivå ska 

överföras till krav för en senare. Kraven ska gå ner till den nivån att produkten kan produceras 

standardiserat. För att kraven som specificeras i designprocessen ska ta hänsyn till hur produkten ska 

produceras måste de diskuteras av en tvärfunktionell grupp som arbetar utifrån DFMA-konceptet. 

Den tvärfunktionella gruppen måste även ha kontinuerliga uppföljningar för att tidigt 

uppmärksamma om trade-offs har utförts eller behöver utföras samt för att säkerställa att inte andra 

problem skymmer sikten. 

Att krav på en tidigare nivå ska överföras till en senare är viktigt enligt QFD som har presenterats. 

Detta behöver förbättras då verktyg ska utvecklas. Som nu är fallet utförs ingen formell uppföljning 

över vilken erfarenhet montörer har från tidigare verktyg som utvecklats. En bättre dialog med 

montörer måste därför inledas.  
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8.3 Produktionsprocessen 
Då kvalitetsstörningar uppstår i produktionsprocessen försöker den kvalitetsansvariga medarbetaren 

identifiera rotorsaken. Dock har ett exempel givits då felorsaken var att montörer hade bristande 

information. Det har diskuterats att det inte räcker med att informera montörerna utan rutiner 

måste fastställas så att inte liknande fel uppkommer då ny personal tillkommer. En rutin kan vara att 

ny personal ska arbeta efter monteringsanvisningar. Då de fall rotorsaken grundar sig i en felaktig 

konstruktion övervägs om en konstruktionsändring behövs eller om felet ska betraktas som litet och 

lätt kan åtgärdas i produktionsprocessen. Då en konstruktionsändring inte är berättigad måste 

medarbetare fokusera på det som går att påverka och lösa. Grundorsaken till att konstruktionen 

blivit felaktig kan bero på att inte DFMA har utförts under produktutvecklingen. Det är därför 

väsentligt att dokumentera samtliga av dessa fel så att de kan uppmärksammas då en ny 

produktutveckling ska påbörjas och således ge möjlighet till en bättre framtida produkt.  

Fallföretaget vill att samtliga medarbetare ska vilja lämna förslag och synpunkter på hur processerna 

och produkterna kan bli bättre. Dock har examensarbetet visat att detta inte fungerar. Därför krävs 

det att dialoger strukturerat införs för att kunna få fler förslag och synpunkter. Då ett större intresse 

visas att detta är välkommet samt att medarbetare börjar dela med sig av information självmant kan 

dialogerna bli mer spontana.  

8.4 Verifiering av kvalitet 
Istället för att det ska finnas dubbla avsyningsstationer för stora robotar, en på 

monteringsavdelningen och en på systemtest bör endast den på systemtest vara kvar. Där upptäcks 

fel på ett standardiserat sätt. Monteringsavdelningen kan med detta ägna mer tid på att förebygga 

att felen återupprepar sig.  

Fallföretagets medarbetare måste bli mer lyhörda om vad som egentligen efterfrågas av andra 

medarbetare. T.ex. diskuterades det om hur fel som upptäckts i systemtest presenteras på ett 

oattraktivt sätt enligt en medarbetare. Författaren vill också poängtera att datan som presenterar 

antalet fel bör ske i ett Exceldokument, även den som kvalitetssamordnaren justerat. I dokumentet 

ska samtliga fel presenteras. Förutom information om typ av robot, typ av fel samt ansvarig 

avdelning bör det finnas möjlighet att kategorisera felen utifrån givna värden. Detta medför att 

diagram över vad som är fel, var felen uppstår samt hur ofta felen återkommer kan tillhandahållas 

automatiskt. Förutom den grova kategoriseringen bör det även finnas utrymme att beskriva felet mer 

utförligt. En kolumn för hur lång tid ett fel har tagit att åtgärdas bör också finnas med. På så sätt kan 

fel som tar lång tid att åtgärda prioriteras för att förebygga dessa först.  

Till sist vill författaren till detta examensarbete lyfta fram betydelsen av att automatiskt skapa ett 

provningsprotokoll som följer med samtliga utlevererade produkter. Protokollet ska vara i 

pappersformat och specificera vad produkten är testad för och vilket resultat som tillhandahölls. 

Provningsprotokollet bör medföra att kundens anseende om kvaliteten på roboten stärks eftersom 

kunden får insikt av hur den uppfyller specifikationer.  
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10 Förslag till fortsatt forskning 
I detta examensarbete har det uppkommit faktorer som bör undersökas mer utförligt för att kunna 

se om de kan generaliseras. En sådan undersökning bör vara om kvalitetssystem för att dokumentera 

hur kvaliteten ska säkras är tillräckligt för dagens företag. ISO 9001 använts av många företag världen 

över men fallföretaget upplever att detta inte är tillräckligt för att tillgodose kunden. Istället hävdar 

de att ett dokument som verifierar vad produkten har testats för och med vilka resultat efterfrågas i 

större utsträckning.  

Fallföretaget har upplevt problem med att tillhandahålla information om kvalitetsproblem från 

kunder som inte anser sig ha tid eller vilja att ingå i dialoger. Kvalitet är i kundens intresse och 

således upp till företaget att uppfylla. Därför bör en undersökning utföras som inriktar sig på hur ett 

informationsutbyte kan etableras som prioriteras av kunden. 
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Bilaga 1 - Rankingskalor för FMEA 

Ranking

Sannolikhet att 

fel inträffar

1 0

2 1:20 000

3 1:10 000

4 1:2 000

5 1:1 000

6 1:200

7 1:100

8 1:20

9 1:10

Nästan säkert att fel kommer att inträffa

10 1:2

Ranking

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fel som kommer påverka säkerheten

10

Ranking

Sannolikhet att 

fel inte upptäcks

1 0-15 %

2 6-15 %

3 16-25 %

4 26-35 %

5 36-45 %

6 46-55 %

7 56-65 %

8 66-75 %

9 76-85 %

10 86-100 %

Fel som i hög omfattning kommer leda till missnöje hos kunden

Det skulle vara orimligt att förvänta inte skulle uppstå

Generellt associerad med liknande aktiviteter med ett relativt lågt 

felantal

Generellt associerad med liknande aktiviteter som har resulterat i 

enstaka fel

Generellt associerad med liknande aktiviteter som har traditionellt 

har orsakat fel

Låg sannolikhet att fel inträffar

Måttlig sannolikhet att fel inträffar

Hög sannolikhet att fel inträffar

Väldigt hög sannolikhet att fel inträffar

A. Anledning till fel

Beskrivning

Avlägsen sannolikhet att fel inträffar

Låg sannolikhet att fel når kunden

Mindre omfattning

Låg omfattning

Måttlig omfattning

Hög omfattning

Ett fel som kan leda till skada på egendom, allvarlig personskada 

eller dödsfall

(Osannolikt att felet inte hittas i inspektion, test eller montering)

Ett mindre fel som inte har någon märkbar effekt på systemets 

prestation

Ett mindre fel som bara orsakar lätt irritation för kunden

Fel som för kunden leder till viss missbelåtenhet, obehag eller 

irritation, alternativt fel som orsakar märkbar prestandaförsämring

Måttlig sannolikhet att fel når kunden

Hög sannolikhet att fel når kunden

Väldigt hög sannolikhet att fel når kunden

B. Felets omfattning

Beskrivning

C. Upptäckt av fel

Beskrivning

Väldigt hög omfattning

Katastrofal omfattning

Avlägsen sannolikhet att fel når kunden

 

 



 

Bilaga 2 – TQC-lista för en specifik robotmodell 

Utförd av Utförd av Observationer

3 Täcklock fot X 1

3 Motor 1 X Nm 2

3 Motor 2 X Nm 2

4 Kabelskydd stativ X 1

5 Kablage,kabelskydd X 1

5 Kablagelock X 3

5 Batterikabel X 1

6 SMB X 3

6 Jordledare i stativ X 2

6 Luftslang 

ändkoppling

X 1

7 Oring kopplingslåda X 2

7 Fotlock X 1

7 Fotlock x 1

7 Batteri byte etikett X 1

7 Skyddsskruv X 1

7 Batteri X 1

8 Röraxelhus X Nm 2

8 Motor 3 X Nm 2

8 Motor 4 X Nm 2

8 Motor 5 X Nm 2

8 Motor 6 X Nm 2

8 Kompaktväxel X Nm 2

8 Handled X Nm 7

9 Moment -ö-arm X Nm 2

10 "Ringklocka " X 1

10 Kontakter X 4x2

11 Lock överarm X 1

11 Lock överarm X Nm 10

11 Motorlock X 2

12 Bromsknappar 1-6 X 6

12 Olja Ax1+2 X liter 2

12 Olja Ax3+4+5,6 X liter 3

Stn Detalj Kontroll St. TQC Verifiering

Ordernummer 10..
Robotmod

ell
Kontroll 

tidigare 

arbete

Egen 

kontroll

Observationer 

Upptäckta 

felaktigheter(även egna)

 

 


