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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete har gjorts under 2007 på Revent International AB och är en studie i hur 
man utformar ett webbaserat kvalitetsledningssystem. Syftet med arbetet har varit att göra en 
grundlig sammanställning av material-, dokument- och informationsflödena i företaget och att 
därefter skapa ramen för ett kvalitetsledningssystem. Kvalitetsledningssystemet skulle både 
uppfylla kraven för ISO 9001-certifiering och vara ett användbart verktyg i företagets 
kvalitetsförbättringsarbete. 

  

Definitionen på kvalitet är ”förmågan att tillfredsställa kundernas behov”. Allt kvalitetsarbete 
måste därför alltid utgå ifrån kunden. Trender och tekniska innovationer gör att kundernas krav 
och förväntningar hela tiden förändras. För att ett företag ska behålla sin konkurrenskraft är det 
därför livsviktigt att det dels har en förmåga att kartlägga kundernas krav och dels kan anpassa 
sina produkter till de nya kraven.  

 

Revent var sedan tidigare certifierade enligt ISO 9001:2000. För att göra dessa dokument och 
instruktioner tydligare och mer lättillgängliga för de anställda önskade företaget ett webbaserat 
kvalitetsledningssystem som skulle ersätta den pärm företaget tidigare hade. Samtidigt såg 
ledningen möjligheter att förbättra kvalitetsstyrningen av verksamheten. 

 

Genom att göra kundbehoven tydligare genom hela organisationen kan man skapa sig en bild av 
hur de olika processerna skapar kundvärde. Vid analysen fokuserades därför på hur företaget 
omvandlade kundernas behov och önskemål till produkter. Detta ledde fram till en 
sammanställning över företagets processer som sedan låg till grund för 
kvalitetsledningssystemet.  
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Abstract 
  
This Master Thesis was performed during 2007 at Revent International AB and was a study on 
how to design a web-based Quality Management System. The purpose of the study was to map 
the company’s flows of materials, documents and information and form a framework for a 
Quality Management System. The Quality Management System should both fulfil the 
requirements for ISO 9001:2000 certification and be a useful tool in the company’s quality 
improvement work. 

  

Quality is defined as “the ability to satisfy the customers’ needs”. Therefore all quality 
improvement work has to begin with the customer. Trends and technical innovations change the 
customers’ needs all the time. Hence, for a company to stay competitive it is essential both to 
have an ability to map the customer needs and to bring their products into line with them. 

  

Revent was, since before, certified with ISO 9001:2000. To make these documents and 
instructions easier to understand and access for the employees the company wanted a web-based 
Quality Management System instead of the binder the company used before. At the same time 
the management saw possibilities to improve the quality management. 

 

By making the customer needs clearer through the whole organization it is possible to get a 
picture of how the different processes create customer value. Hence, the analysis was focused on 
how the company transformed customer needs into products. That led to a compilation of the 
processes of the company which underlied the Quality Management System 
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1. Inledning 
 
Ett företags uppgift är att tillverka produkter eller tjänster som uppfyller kundernas behov, krav 
och förväntningar. Dessa sammanställs i produktspecifikationer och är oerhört viktiga för ett 
företags förmåga att göra rätt saker. Oavsett om företaget skriver dessa produktspecifikationer 
internt eller om de skrivs i kontrakt tillsammans med kunderna är det, i slutändan, alltid kunden 
som avgör om varan kan godtas. Det är därför oerhört viktigt för alla företag att ha en god bild 
över dessa kundkrav. Förändringar i kundernas krav, ökande konkurrens och tekniska framsteg 
driver företagen att ständigt förbättra sina produkter. Nyckeln till ett gott kvalitetsarbete ligger 
därför i att kunna anpassa sig efter olika krav. Redan år 1859 skrev Charles Darwin att 
”överlevnad beror på förmågan att förändras” (Egnell, 1999) och det är samma tanke som ligger 
bakom den japanska idén ”kaizen”, ständiga förbättringar. Hur bra man lyckas i sitt 
kvalitetsarbete handlar därför, mycket kortfattat, om hur bra man lyckas kartlägga kundkraven 
och hur nära dessa kundkrav man sedan lyckas producera varor. 
 
Kvalitetsledning är det samlingsnamn man använder för de olika metoder som handlar om hur 
man försöker styra dessa förändringar. Inom det begreppet ryms allt som ledningen gör för att 
öka organisationens effektivitet. Engagerat ledarskap och målmedveten teambuilding har 
konstaterats vara nyckelfaktorer inom kvalitetsledning (Anderson, Jerman & Crum, 1998). 
Ledarskapet handlar om att informera om de värden man står för och förmågan att formulera 
visioner. Teambuildingen syftar till att få alla att arbeta mot ett gemensamt mål. 
 

1.1 Bakgrund 

 

Fler och fler företag har de senaste åren börjat intressera sig för kvalitet och vad det kan göra för 
konkurrenskraften. Tidigare såg många företag kvalitet som en tillverkningsteknisk fråga, men 
utvecklingen går mot att man försöker implementera kvalitetstänkandet i hela organisationen. På 
så sätt har kvalitetsfrågorna gått från att ha varit en kontrollfunktion till ett managementverktyg. 
För att ett företag ska lyckas i sitt kvalitetsarbete behövs därför nya hjälpmedel. T.ex. blir det allt 
vanligare att företag kvalitetscertifierar sig för att på så sätt få ett kvitto på att de arbetar på rätt 
sätt.  
 
Det här examensarbetet handlar dock primärt om kvalitetsledningssystem och hur sådana  ska 
utformas. Ett kvalitetsledningssystem kan liknas vid en manual för hela företaget. I den 
dokumenterar man de rutiner och föreskrifter ledningen vill att de anställda ska arbeta efter. På 
detta sätt får man en bra helhetsbild över hur de olika funktionerna i företaget hänger samman. 
För att göra det ännu överskådligare kan man göra systemet grafiskt. 
 
Genom att införa ett kvalitetsledningssystem får företaget ett verktyg för att  
 

• Analysera kraven från kunderna 
• Fastlägga de processer som behövs för att skapa den produkt som uppfyller kundkraven 
• Styra dessa processer. 
 

På detta sätt lägger man grunden till ett strukturerat arbete med ständiga förbättringar. Det ger en 
ökad tilltro både hos kunder och inom organisationen till att företaget kan leverera de produkter 
som kunderna förväntar sig.  
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1.1.1 Det studerade företaget 

 
Revent International AB är en av världens ledande tillverkare av bageriugnar och jäsrum. 
Företaget är svenskägt och har två produktionsenheter, en belägen i Upplands Väsby utanför 
Stockholm och en i New Jersey, USA. 95 % av tillverkningen går på export och produkterna har 
sålts till 120 länder världen över. 
 
Revents tillverkningsprocess innefattar allt från inleverans av råmaterial (plåt) till leverans av 
färdig ugn. De olika stegen i flödet är främst stansning, kantpressning, detaljsvetsning, 
fixtursvetsning, el-koppling samt emballering. Fabriken i Upplands Väsby förser även fabriken i 
USA med material för sin tillverkning.  
 
Anledningarna till att Revent var ett intressant företag att göra den här fallstudien på var dels 
deras omfattande tillverkningsprocess, från råplåt till färdiga ugnar, och dels att företaget tidigare 
saknade en uppdaterad och aktuell sammanställning över sina interna processer och funktioner. 
Företagets ISO-instruktioner satt i en pärm och ledningen hoppades att ett webbaserat ISO-
system, grafiskt uppbyggt kring företagets processer, skulle vara mer användbart för att styra 
verksamheten. 
 

1.2 Uppgiften 

 
Sedan Revent ISO-certifierades har företaget arbetat efter ungefär samma 
kvalitetsledningshandbok. Vissa korrigeringar och uppdateringar har gjorts, men till stor del 
består dagens handbok av samma dokument som skrevs till en tidigare standard. Därmed har 
företaget inte fullt utnyttjat möjligheterna att arbeta med ständiga förbättringar, som betonas 
mycket starkare i den nya standarden.  
 
För ett år sedan fick Revent en ny vd och senare en ny produktionschef som båda hade 
ambitionen att använda ett kvalitetsledningssystem, uppbyggt kring företagets ISO-handbok, för 
att effektivisera företagets verksamhet. Företagets syfte med detta projekt var dels att få en 
grundlig sammanställning av företagets processer och förhållandet dem emellan och dels ett 
verktyg för att förbättra hela verksamheten. Samtidigt ville företaget göra sin ISO-handbok, med 
alla dess obligatoriska instruktioner och dokument, webbaserad och önskade därför att 
ledningssystemet skulle utformas så att kraven för ISO-certifiering uppfylldes. 
 

1.2.1 Syfte 

 
Examensarbetets syfte är att skapa ett skelett till ett kvalitetsledningssystem. Systemet ska 
uppfylla kraven för ISO-certifiering samt underlätta och förenkla arbetet med ständiga 
förbättringar av verksamheten. Företagsledningens syfte är att skapa ordning och reda i 
verksamheten för att på så sätt förtydliga ansvarsfördelning, arbetssätt och relationerna med 
kunderna. 
 
Kvalitetsledningssystemet är tänkt att användas av företaget både som en databas, en grafisk 
sammanställning av företagets processer, rutiner och interna dokument samt som ett verktyg i 
företagets kvalitetsförbättringsarbete.  
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1.2.2 Problemdiskussion 

 
Tanken är att systemet ska kunna användas för att visa exempelvis nyanställda hur företaget 
arbetar och hur de olika processerna hänger samman. Man ska också kunna klicka sig ända fram 
till arbetsinstruktioner för alla olika tjänster inom företaget. För att detta ska vara möjligt krävs 
det att systemet är lätt att förstå så att man snabbt ska kunna hitta den information man är ute 
efter. 
 
För att företaget ska kunna använda systemet i ett aktivt utvecklingsarbete krävs det att systemet 
är lätt att uppdatera, har tydligt definierade processer som är lätta att mäta resultat på och att 
sambandet mellan de olika processerna är tydligt sammanställt. 
 
1.2.3 Avgränsningar 
 
Examensarbetet syftar endast till att skapa skelettet till kvalitetsledningssystemet. Iinstruktioner 
och övriga dokument som systemet ska innehålla har exkluderats och kommer inte behandlas. 
Inom produktionsprocessen ska de olika tillverkningsstegen beskrivas och inom övriga processer 
ska ingående delprocesser markeras. Examensarbetet behandlar inte heller effektivisering av 
enskilda processer utan fokus ligger på att få en effektivt fungerande processkarta.  
 
Arbetet ska endast behandla Revents organisation i Upplands Väsby och dess kontakt mot 
produktionsenheten i New Jersey.  
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2. Teoretisk referensram 
 

2.1 Kvalitet 

 
Kvalitetsbegreppet används idag inom flera vitt skilda områden. Innebörden skiljer sig en del 
beroende på sammanhanget, men generellt betecknar det någon form av värde (Kvalitet, 1987). 
Värdet av ett objekt är hur hög grad av nyttighet det har (Värde, 2007). Beroende på hur denna 
nyttighet bedöms talar man inom filosofin om olika former av värde. Vissa andra språk kan ha 
flera olika ord för att beskriva olika former av värde. Det första värdet är objektets rent objektiva 
värde, mätt i kronor och ören. Det andra värdet är det subjektiva värdet, hur mycket objektet 
betyder för den enskilda bedömaren. Inom värdeteorin diskuteras det om det egentligen är någon 
skillnad mellan dessa två värden (Värdeteori, 2007), men distinktionen är ändå viktig för att få 
en samlad bild av begreppet värde. Ett tredje värde beskriver vilken nyttighet objektet har i 
kombination med användaren, miljön och sammanhanget. Detta värde skulle t.ex. öka betydligt 
för en gramofonskiva om man samtidigt har en gramofonspelare. Man kan också tala om rent 
abstrakta värden som människovärdet, värdet av att lära barn att läsa eller att man värdesätter 
någons vänskap. 
 
Sammantaget är kvalitetsbegreppet ganska komplext, varför man i produktionstekniska 
sammanhang använder sig av en smalare, mer väldefinierad betydelse. Syftet är dock att öka 
värdet för kunden enligt den definition som beskrivits ovan. 
 

2.1.1 Definition 

 
Etymologiskt härstammar ordet kvalitet från latinets ”qua litas” som betyder ”av vad” och 
användes av flera antika författare i betydelsen ”beskaffenhet” (Bergman & Klefsjö, 1991). Hur 
ordet ska definieras idag finns det många olika åsikter om, men gemensamt för de flesta 
definitioner är att det beskriver en produkt eller tjänsts förmåga att tillfredsställa kundernas 
behov och förväntningar (Bergman & Klefsjö, 1991).  
 
”Kvalitet är alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga att 
tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov” (Engblom, 1997) 
 
”Kvalitet är den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav” (ISO 9001:2000) 
 
En annan närbesläktad definition är att kvalitet är kvoten mellan kundnytta och kostnader. Denna 
definition tenderar dock att få företag att fokusera alltför mycket på kostnader och tappa fokus på 
förbättringsarbete, varför den inte används särskilt ofta längre. 
 
Kvalitetsbegreppet delas upp i ett antal olika discipliner. Konstruktionskvalitet, eller imaginär 
kvalitet, beskriver hur väl konstruktionen uppfyller kundens krav. Tillverkningskvalitet, eller 
teknisk kvalitet, beskriver hur väl produkten uppfyller de specifikationer som fastslagits i 
konstruktionen (Eliasson). Tillverkningskvaliteten har ett starkt samband med variansen i 
tillverkningen, varför även variansen blir ett mycket viktigt kvalitetsbegrepp. 
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2.1.2 Historia 

 
Alltsedan tidernas begynnelse har människan bekymrat sig över fel och dess konsekvenser. 
Redan i lagtexter från runt 1700 f Kr har man funnit bestämmelser som skulle kunna liknas vid 
en tidig form av produktansvar (Bergman & Klefsjö, 1991), att tillverkaren var ansvarig för att 
produkten höll för de krav som köparen hade. Pyramiderna och den Romerska akvedukten Pont 
du Gard är exempel på tidiga byggnader som genom årens lopp har klarat mycket kraftiga 
påfrestningar. Vid den tiden såg man måttnoggrannhet som det allra viktigaste 
kvalitetsbegreppet.  
 
Under 1900-talet började man se på fel som stokastiska utfall och man började använda 
kvalitetsbegreppet som något man kunde räkna på. Man började betrakta tillverkningsprocessen 
ur ett statistiskt synsätt och man började behandla kvalitet som ett relativt begrepp. En av de 
första att sätta upp teorier kring kvalitet var Walter A Shewhart som bland annat tog fram 
styrdiagrammet (Bergman & Klefsjö, 1991). Redan då insåg han att det fanns ett värde i att 
fokusera på kundens krav och förväntningar, men det centrala i hans forskning var ändå 
metoderna för att minimera felkällorna i tillverkningsprocessen. Shewhart anses av många vara 
den moderna kvalitetsstyrningens fader. 
 
Under andra världskriget arbetades det, framför allt i USA, intensivt på metoder för att 
säkerställa kvaliteten i tillverkningen av krigsmaterial. På den tiden arbetade man med olika 
former av statistisk acceptanskontroll och ett viktigt framsteg ansågs vara sekventiell 
provtagning (Sequential Probability Ratio Test) som togs fram av Abraham Bald. Efter kriget 
offentliggjordes dessa teorier och låg till grund för de standarder som sedan började användas. 
De militära standarderna har sedan, i sin tur, legat till grund för många av de civila standarder för 
kvalitetssäkring som finns, exempelvis de tidiga ISO-standarderna. 
 
En av personerna bakom det amerikanska kvalitetsarbetet under andra världskriget, W Edwards 
Deming, var under 50-talet aktiv i Japan och fortsatte där arbeta med kvalitetsledning. Han 
fortsatte arbeta enligt det statistiska angreppssättet, men fokuserade på företagsledningens roll. 
Han menade att nyckeln till ett effektivt kvalitetsarbete var att se tillverkningsprocessen som ett 
system och inte olika delar. En sammanfattning av hans filosofi finns i hans 14-punktsprogram 
för företagsledning som delvis motsade tidigare teorier om organisation och delegering. 
 
Japan blev under efterkrigstiden ett föregångarland inom kvalitetsteknik och Deming var inte 
den enda amerikanen som kom dit och bidrog till deras utveckling. En annan viktig 
kvalitetsforskare, Joseph M. Juran, var under den här tiden också verksam i Japan. Hans bidrag 
till kvalitetsforskningen var framförallt betoningen på att arbeta med ständiga förbättringar. Både 
Juran och Deming blev inbjudna till JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers) för att 
hålla kurser i kvalitetsledning och de anses av många ha lagt grunden till det synsätt på kvalitet 
som präglat den japanska industrin sedan dess. 
 
I Japan vidareutvecklade man idéerna och man tog fram metoder som Company Wide Quality 
Control (CWQC), som fokuserar på kvoten mellan kundnytta och kostnader, och total 
kvalitetsstyrning (TQC, Total Quality Control), som i Japan fått betydelsen att integrera 
kvalitetstekniken i hela verksamheten. Dr Kaoru Ishikawa var en av de som drev denna 
utveckling och han inledde bl.a. en kampanj för att lära alla förmän ett antal statistiska metoder 
som ansågs användbara i förbättringsarbetet. 
 
Utvecklingen gick sedan från något liknande en kontrollverksamhet till ett mer offensivt 
angreppssätt där alltmer kvalitetsarbete gjordes under produktframtagningsprocessen. Japanen 
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Genichi Taguchi tog fram en metod han kallade robust design som innebar att man redan i 
konstruktionsprocessen skulle ta hänsyn till de avvikelser som alltid förekommer. Genom att 
tillämpa robust konstruktion lyckades man sänka kostnaderna avsevärt eftersom det är billigare 
att göra rätt från början än att korrigera i efterhand. 
 
Förutom den robusta designen har kvalitetstekniken de senaste åren framför allt utvecklats mot 
olika ledningsstrategier. Man börjar mer och mer se kvalitetsarbete som något som måste 
integreras i hela verksamheten. När man talar om kvalitetsledning idag menar man alla de beslut 
som tas av ledningen för att minska antalet avvikelser i tillverkningen, öka kundtillfredsställelsen 
och effektivisera verksamheten.  
 
Kvalitetsledningens utveckling 
 
En av de första som började studera kvalitetsledning och olika teorier för att styra verksamheter 
för att uppnå högre kvalitet var Frederick Winslow Taylor. Hans teorier som sammantaget kom 
att kallas Taylorismen och sammanfattades i boken Scientific Management 1911 byggde på 
tidsstudier, kontroll och toppstyrning, vilket på den tiden ansågs vara det effektivaste sättet att 
öka produktiviteten. Idag anses dock dessa teorier förlegade, men de har ändå en stor historisk 
betydelse. 
 
Kvalitetsledningen har under 1900-talet utvecklats i följande 5 steg (Garvare, 2002): 
 

• Kvalitetskontroll 
o Att man gör efterkontroller på tillverkade produkter. 

• Kvalitetsstyrning 
o Att man under produktionen försöker minimera antalet fel 

• Kvalitetssäkring 
o Att man före produktionen försöker utforma tillverkningen så att inga fel ska 

uppstå 
• Kvalitetsutveckling 

o Att hela tiden sträva efter ständiga förbättringar inom hela produktionsledet. 
• Integrering 

o Att kombinera de fyra tidigare stegen och fokusera både på produktkvalitet och 
kundbehov. 

 
De första två stegen syftar egentligen bara till att korrigera uppkomna fel. Man kontrollerar 
produkterna mot givna specifikationer och vidtar därefter åtgärder. Det är först i steg 3 som 
planering och förebyggandet av uppkomsten till fel kommer in. I det fjärde steget försöker man 
använda hela organisationen i kvalitetsarbetet. Man försöker se samband och orsaker genom att 
studera hur olika funktioner inom organisationen, men även kunder och leverantörer, interagerar. 
 

2.1.3 Kvalitetsarbete 

 
Kvalitet, produktivitet och lönsamhet är tre vitt skilda begrepp som ändå har ett tydligt samband. 
Det är t.ex. inte möjligt att göra en seriös analys av produktiviteten utan att väga in 
kvalitetsaspekten och vice versa. Förr hade man uppfattningen att en ökad kvalitet var något som 
kostade mycket i form av kontrollkostnader, men med den moderna synen på kvalitet är det 
snarare tvärtom – hög kvalitet ökar produktiviteten som i sin tur ökar lönsamheten (Cullen & 
Hollingum, 1987). Att kvalitet är lönsamt visades i den s.k. PIMS-studien (Profit Impact of 
Market Strategies), där den tredjedel av företagen med högst kundupplevd kvalitet hade sex 
gånger bättre lönsamhet än den tredjedel med lägst (Edvardsson och Thomasson, 1991). 
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Skillnaderna ligger i vad man lägger tyngdpunkten på. Medan produktivitetsutveckling i första 
hand fokuseras på resursutnyttjande och produktion fokuseras kvalitetsutveckling på kundnyttan.  
 
Affärsidén, som sätter ramen för företagets verksamhet, är det första steget mot ett effektivt 
kvalitetsarbete (Edvardsson och Thomasson, 1991). Genom att formulera en affärsidé med 
tydliga riktlinjer för hög kvalitet och hur man ska nå dit skapar man sig en bra grund att stå på 
för vidare kvalitetsutveckling. För att kunna gå från ord till handling måste affärsidén sedan 
omvandlas till mål, strategier och prestationer.  
 
Grunden för ett framgångsrikt kvalitetsarbete är ett engagerat ledarskap (Bergman & Klefsjö, 
2001). Ledningens uppgift är att få med hela organisationen, vilket är en grundförutsättning för 
att kvalitetsarbetet ska bli lyckat. Om inte personalen är införstådd med kvalitetsarbetets syfte 
finns det en risk att man försöker försvara sin del, vilket kan leda till suboptimeringar. Alla 
måste vara införstådda med att man ska se hela verksamheten som ett system. 
 
När sedan kvalitetsarbetet ska påbörjas ska man arbeta så här:  

Att man ska sätta kunderna i centrum beror på att det är de som i slutändan bedömer kvaliteten. 
Det kan vara en relativt subjektiv bedömning, t.ex. kan kvalitetsintrycket sjunka rejält om en 
annan produkt med bättre kvalitet kommer ut på marknaden. Det innebär att företaget ständigt 
måste arbeta intensivt med att kartlägga kundernas krav och förväntningar (Dean & Bowen, 
1994). Det är också viktigt att tillämpa synen på kundfokus även gentemot interna kunder. 
 
Att basera beslut på fakta innebär att man inte kan känna sig för vad kunden vill ha. När trenden 
går mot allt kortare produktlivscykler måste produkterna vara färdiga för marknaden när de 
lanseras. Ledningen måste ha utarbetade rutiner för hur fakta ska insamlas och för hur den sedan 
bedöms. 
 
Processorienteringen anses också vara central inom modernt kvalitetsarbete. Genom att analysera 
företaget med ett processbaserat angreppssätt får man en överblick som gör att varje moment kan 
vägas mot dess kundnytta. Processer har även interna kunder som ska tillfredsställas. 
 
Att ständigt förbättra både produkterna och processerna är ett sätt att möta kundernas ständigt 
ökande krav. Med utgångspunkt från att allting alltid kan göras bättre får både medarbetare och 
ledning en morot att ständigt söka efter förändringar i syfte att effektivisera verksamheten. 
Förändringarna kan sedan utvärderas ur ett kundperspektiv för att se om de också är 
förbättringar. 
 

 
Figur 1. Hörnstenarna inom offensiv 

kvalitetsutveckling. Bergman & Klefsjö, 
2001 
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Ledningen måste också arbeta för att personalen ska känna sig delaktig i förbättringsarbetet. Alla 
beslut som påverkar de anställda måste förklaras så att de blir införstådda med syftet och om 
möjligt känner sig delaktiga i arbetet. De anställda ska också uppmuntras att ta egna initiativ och 
söka förbättringar i verksamheten. 
 
Alla dessa punkter inverkar även på varandra. Att arbeta med processorientering är t.ex. ett sätt 
att underlätta arbetet med ständiga förbättringar och delaktighet hos medarbetarna är en 
förutsättning för att förändringarna ska gå att genomföra. När man arbetar med 
kvalitetsförbättrande projekt är det därför viktigt att inte plocka enstaka delar eller metoder utan 
att ständigt behålla en helhetssyn. Ett framgångsrikt kvalitetsarbete grundar sig på att parallellt 
arbeta med flera aktiviteter och modeller med det gemensamma målet att bättre uppfylla 
kundernas krav (Dean & Bowen, 1994).  
 
En annan viktig aspekt av kvalitetsarbetet är att minimera variationerna (Cullen & Hollingum, 
1992). Lyckas man minska variationerna i tillverkningen minskar man också slöseriet och 
därmed kostnaderna. Samma sak gäller även för andra processer inom företaget, exempelvis 
marknadsföring och försäljning. Därför är det viktigt att hela organisationen har ett 
systemtänkande och ser till att göra det som är mest lönsamt för hela företaget. Detta är en del i 
den kvalitetstekniska devisen ”att göra rätt från början”. Det blir alltid ett slöseri att prova sig 
fram. 
  

2.2 Kvalitetsledning 

 
Eftersom ledarskapet har en mycket central roll inom allt kvalitetsarbete har det bedrivits en 
mängd forskning på hur det ledarskapet bör se ut och ett gemensamt samlingsnamn för dessa 
teorier är kvalitetsledning. Då kvalitetsförbättringsarbete innefattar allt som görs för att 
effektivisera processer med syfte att bättre tillgodose kundernas behov kan det tyckas svårt att se 
skillnad på kvalitetsledning och traditionell managementteori. Den stora skillnaden är dock att 
kvalitetsledningsteorierna betonar vikten av kundfokus och ständig förbättring, vilket inte är 
något prioriterat område inom traditionell managementteori (Dean & Bowen, 1994). 
 
Det finns två olika inriktningar när det gäller kvalitetsledning, den deterministiska och den 
ständigt förbättrande läran (Kroslid, 1999). Enligt den deterministiska läran finns det en optimal 
tillverkningsprocess som man hela tiden strävar efter. Vägen dit går genom att försöka uppnå de 
standarder och specifikationer som gäller. Man jämför alla förändringar med status quo och 
förespråkar stabilitet och kontroll i organisationen. Enligt den ständigt förbättrande läran går 
allting alltid att förbättra. Man menar också att det bästa sättet att minimera effekterna av de 
avvikelser som alltid uppstår i en tillverkningsprocess är att ständigt söka förbättra den. Man 
försöker också ständigt förbättra organisationen och tror att det finns ett visst självändamål i 
organisationsförändringar (Kroslid, 1999). 
 
Även om den ständigt förbättrande läran har varit den mest framstående de senaste åren finns det 
länder där den deterministiska läran fortfarande är den dominerande. Brasilien, Tyskland och 
Storbritannien och Saudiarabien har historiskt oftast organiserat sitt kvalitetsarbete enligt den 
deterministiska läran och mycket av den företagskulturen lever kvar. Sverige, USA och 
framförallt i de asiatiska länderna är generellt mer inriktade mot den ständigt förbättrande läran 
(Kroslid, 1999). Det går alltså inte, på grundval av hur framgångsrika olika länder varit, säga att 
den ena läran är bättre än den andra. 
 
Det här examensarbetet bygger i huvudsak på den ständigt förbättrande läran. Anledningen till 
det är framförallt att ISO-standarden föreskriver en sådan ansats, men även att Revent sedan 
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tidigare varit organiserat enligt den. Om Revent i framtiden önskar ändra sitt arbetssätt mot ett 
mer deterministiskt bör det dock vara lätt att göra de förändringar som behövs i 
kvalitetsledningssystemet. 
 
Det finns forskare som menar att framtidens kvalitetsledning kommer bygga på en integrering av 
de två lärorna. Genom att arbeta parallellt med kundfokus och produktkvalitet ska man då kunna 
ha nytta av fördelarna hos de båda lärorna. Det saknas dock utvecklade modeller för hur ett 
sådant arbete skulle gå till (Kroslid, 1999). 
 
ISO-standarden bygger till viss del på en modell som kallas Total Quality Management (TQM). 
Merparten av teorin bakom TQM härstammar från den kvalitetsforskning som började i USA 
under andra världskriget, men det var först på 80-talet som begreppet fick större spridning 
(Sitkin, SB., Sutcliffe, KM. & Schroeder, RG., 1994). TQM handlar om att göra kvalitet till ett 
uttalat, prioriterat mål för hela organisationen genom att göra saker rätt från början, sätta 
kunderna i centrum och ständigt sträva efter förbättringar. TQM sammanfattas i följande punkter 
(Spencer, 1994): 
 

• Mål 
o Kvalitet definieras som en topprioritet för företaget och något som är viktigt för 

företagets effektivitet på lång sikt. Det fastslås att ökad kvalitet snarare minskar 
än ökar kostnaderna och att det kan hjälpa till att uppnå andra mål. 

• Definition av kvalitet 
o Kvalitet handlar om att tillfredsställa kundens behov. Allt kvalitetsförbättrande 

arbete måste utgå ifrån en förståelse för kundernas krav och förväntningar. 
• Omgivningens roll 

o Enligt teorin för TQM ska man försöka undvika att se företaget som en isolerad 
funktion utan att man måste se det som en del i ett system. Man ska sudda ut 
gränserna mellan företaget och dess omgivning. Leverantörer och kunder, som 
ibland inte involveras i företags kvalitetsarbete, ska ses som delar i den egna 
organisationen. 

• Ledningens roll 
o Ledningens uppgift är att skapa ett varaktigt mål för förbättring av produkter och 

att skapa ett system som kan skapa kvalitativa resultat. Cheferna och det system 
de skapat, inte arbetarna, är ytterst ansvariga för varornas kvalitet. 

• De anställdas roll 
o De anställda har mandat att göra förändringar inom systemet för att öka 

kvaliteten. Då detta blir en bredare roll krävs en högre utbildningsnivå jämfört 
med tidigare. 

• Rationell struktur 
o Företaget organiseras horisontellt i processer. Runt processerna sätts sedan 

arbetslag ihop för att utföra processernas uppgifter. 
• Filosofi för förändring 

o Förändring, ständig förbättring och vidareutbildning ska underlättas och 
uppmuntras. Idealt ska alla medarbetare vara motiverade att förbättra företaget. 

 

2.2.1 ISO 9001 – kvalitetscertifiering 

 
ISO 9000 är en serie standarder för kvalitetsledning som utvecklats av The International 
Organization for Standardization. Syftet med standarderna är att man som kund ska kunna välja 
ISO-certifierade leverantörer och därmed försäkra sig om en viss kvalitetsnivå. Den första ISO 
9000-serien lanserades 1987 och var också mer specifikt formulerad på direkta tillverknings- och 
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hållfasthetskrav. Den senaste serien, från år 2000, är uppbyggd kring ett mer processbaserat 
synsätt och lämnar större frihet till företagen att anpassa det till sin egen verksamhet. Istället 
ställer den högre krav på att ledningen tar ansvar för kvalitetsarbetet och involverar det i hela 
organisationen. Om tidigare standarder var ”kvalitetssäkringssystem” så är den senaste 
standarden ett ”ledningssystem för kvalitet”. I 2000 års standard ställs förutom krav på 
produktkvalitet även krav på processkvalitet. 
 
Nytt i den senaste standarden är att 9001, 9002 och 9003 samlats i ISO 9001:2000. En annan stor 
nyhet som poängteras i ISO 9000:2000 är att kvalitetsledningen baserats på följande åtta punkter: 
 

• Kundfokus 
• Ledarskap 
• Medarbetarnas engagemang 
• Processinriktning 
• Systemangrepp för ledning 
• Ständig förbättring 
• Faktabaserade beslut 
• Ömsesidigt fördelaktiga leverantörsrelationer 
 

Dessa åtta punkter är inte formulerade som krav utan är principer som standarden sedan har 
byggts på. Det är dessa punkter som författarna av normen tycker är grundstenarna till ett 
effektivt kvalitetsledningsarbete. 
 
ISO 9000 består av följande standarder: 
 

• ISO 9000:2005 
o Beskriver grunderna i 9000-serien. Termer, grundläggande begrepp och hur 

standarden är tänkt att användas förklaras 
• ISO 9001:2000 

o Beskriver kraven. Kraven är så generellt formulerade att man kan applicera dem 
på nästan vilken verksamhet som helst. Det centrala i standarden är hur man, 
utifrån kundens behov, planerar, övervakar och förbättrar sin verksamhet. 

• ISO 9004:2000 
o Beskriver förbättringsarbetet. En hjälp till hur man ska använda sitt ISO 9001-

system för ständiga förbättringar. 
 
Kraven är sedan uppdelade enligt följande: 
 

• Allmänna krav 
• Ledningens ansvar 
• Hantering av resurser 
• Produktframtagning 
• Mätning, analys och genomgång 

 
Centralt i ISO 9001 är den operativa processen, vad företaget gör som skapar kundvärde.  
Standarden ställer sedan ett antal krav på hur denna process ska övervakas, dokumenteras och 
hur man ska arbeta när man gör förändringar.  
 
Med det processynsätt som används tvingas företaget att hela tiden se all verksamhet som något 
som strävar efter att uppnå ett mål. Detta mål ska genomsyra hela organisationen och 
härstammar från företagets affärsidé. Därför ska även affärsidén inkluderas i 
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kvalitetsledningssystemet. Alla processer och mål som sedan definieras ska på så sätt kunna 
spåras tillbaka till företagets affärsidé. 
 

2.3 Processkartläggning 

 
Processkartläggning handlar om att skapa en grafisk bild över olika processer och dess samband, 
ett så kallat flödesdiagram. Rätt utfört ger det en bra överblick över det studerade området och 
kan användas för att snabbt och enkelt introducera folk som inte känner till företagets 
verksamhet. Flödesdiagrammen går både att använda för att beskriva ett nuläge och ett önskat 
framtida tillstånd. 
 
Processkartläggning är första steget i flera olika verksamhetsutvecklande processer. Exakt hur 
man gör den beror därför väldigt mycket på vad man vill ha ut av den och vad man vill visa. Vill 
man exempelvis göra en tidsstudie enligt lean production är det viktigt att man i 
flödesdiagrammet får med de moment där materialet bearbetas och den tid där det ligger och 
väntar på nästa moment. 
 
Beroende på om det man vill studera är på mikro- eller makronivå utformas kartan olika. En 
mikronivåkarta kan exempelvis beskriva arbetet på en specifik arbetsstation och innehålla 
moment som ”svetsning” eller ”stämpla arbetskort”. En makronivåkarta beskriver sambandet 
mellan olika arbetsstationer, funktioner eller hela fabriker och kopplar ihop arbetsmoment i 
större processer som t.ex. ”montering” eller ”leverans”.  
 

2.3.1 Symboler 

 
Det finns ingen erkänd standard för vilka symboler som ska användas vid processkartläggning 
utan det är upp till kartläggaren att använda de symboler han/hon tycker är tydligast. De 
symboler som beskrivs nedan är de vanligast förekommande och också de som använts till detta 
examensarbete. 
 
De flesta processkartläggningssymboler härstammar från process- och programmeringsflöden 
inom datorvärlden så namnen kan ibland te sig lite missvisande och andra symboler kan tyckas 
oanvändbara inom den processkartläggning som behandlas i den här rapporten. I tabell 1 
sammanställs de viktigaste symbolerna för den här rapporten.
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TABELL 1.  Ett urval av vanliga symboler för processkartläggning 
Symbol Namn Förklaring 

 

Terminator Markerar start- och slutpunkt. 
När den används som startpunkt 
markerar den den utlösande 
faktor som startar processen. 

 

Process En process eller ett moment. 
Den vanligast förekommande 
symbolen. 

 

Fördefinierad process Skiljer sig från den vanliga 
processymbolen genom att 
processen är formellt beskriven 
på något annat ställe.  

 

Alternativ process Markerar en alternativ process 
till det normala flödet. 
Flödeslinjerna till en alternativ 
process är vanligen streckade. 

 

Beslut En fråga som, beroende på 
bedömning av inparametrarna, 
kan föra flödet i två eller flera 
alternativa vägar. 

 

Data Används då ett in- eller ut-
objekt ur en process kommer i 
dataform. 

 

Dokument Ett objekt i form av ett 
dokument i pappersform. 

 

Multi-dokument Samma betydelse som 
dokumentformen, men 
markerar att det är flera 
dokument. 

 

Förberedelse Markerar ett förberedande steg i 
en process. Kan t.ex. vara ett 
iordningställande moment 

 

Avläsning Indikerar ett steg i en process 
där information görs synlig för 
en användare. 
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Manuell inmatning Markerar ett steg i en process 
där en användare manuellt 
matar in information. 

 

Manuell operation Indikerar att ett steg i processen 
inte är automatiserat utan måste 
utföras av en person. 

 

Lager Ett lager i ett materialflöde. 

 

Lagrad data En funktion i vilken man kan 
spara och hämta data.  

Källa: Hebb, N (no date), How to Create Flowcharts in Excel Series - Flowchart Symbols 
Defined: Flowchart Symbols and Their Meanings [on-line].   
http://www.breezetree.com/article-excel-flowchart-shapes.htm, [Available 2007, Oct 9] 
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3. Metod 
 
Ordet metod kommer från grekiskans methodos som betyder tillvägagångssätt. Idag definieras 
ordet som ”planmässigt tillvägagångssätt för att uppnå ett visst resultat” (Metod, 2007). I denna 
rapport är alltså metoden de steg som planeras att genomföras för att kvalitetsledningssystemet 
till slut ska uppfylla de kriterier som definierats. 
 

3.1 Metodval 

 

Det undersökande projektet genomfördes i form av en fallstudie på företaget Revent 
International AB. Undersökningen gjordes ur ett managementperspektiv och var första steget i en 
omorganisering.  
 

3.1.1 Inriktning 

 
För att välja inriktning på en sådan här studie måste man först ta reda på vilken typ av slutsatser 
man vill dra. Den danska samhällsforskaren Jette Fog sa 1979: 
 
”Innan jag vet vad jag ska undersöka kan jag inte veta hur jag ska göra det” (Holme & Solvang 
, 1997) 
 
Med det menade hon att metoden bestäms av problemdiskussionen och vilket syfte man har med 
examensarbetet. Beroende på vilken slutsats man söker finns det fyra olika typer av 
undersökningar (Lekvall & Wahlbin, 2001): 
 

• Explorativa 
o Syftar till att ge en grundläggande kunskap och förståelse inom ett 

problemområde. Ett exempel är en pilotstudie som ger en rapport som ska ligga 
till grund för ett beslutsfattande. Början av detta examensarbete, nulägesanalysen, 
kan sägas vara en explorativ studie med syfte att klargöra förutsättningarna innan 
det slutgiltiga målet formulerades. 

• Beskrivande 
o Syftar till att samla ytterligare data inom väl specificerade frågeställningar. 

Används för att kartlägga sakförhållanden eller annan fakta inom t.ex. ett 
produktområde eller ett logistikflöde. 

• Förklarande 
o Syftar till att förklara ett orsakssamband. Man studerar hur olika faktorer hänger 

ihop och påverkar varandra. Den färdiga processkartläggningen har till syfte att 
förklara de olika processernas betydelse och inverkan på varandra. 

• Förutsägande 
o Syftar till att ställa prognoser inför framtiden utifrån givna förutsättningar. 

Används vanligen för att göra en bedömning av vilka konsekvenser ett visst 
beslut får och, om möjligt, vilka konsekvenser eventuella alternativa beslut får. 

 
Detta examensarbete är huvudsakligen en förklarande studie, där hela verksamheten åskådliggörs 
och hur dess funktioner interagerar. Ett viktigt mål med det färdiga ledningssystemet är att det 
ska finnas ett tydligt orsak-verkan-perspektiv som går att följa genom hela sammanställningen. 
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3.1.2 Olika metoder 

 
I grova drag finns det tre olika undersökningsmetoder (Lekvall & Wahlbin, 2001): 
 

• Survey 
o En statistisk undersökning där slutsatser dras utifrån ett stickprov. 

• Experimentell 
o En undersökning där man utgår ifrån en hypotes eller teori och testar den med ett 

experiment 
• Fallstudie 

o En detaljerad beskrivning och analys av ett enskilt studieobjekt. Den har dock 
inga påbjudna metoder man måste använda som fallet är med survey- och 
experimentella metoderna. En fallstudie kan vara forskande, förklarande eller 
beskrivande (Yin, 2003). 

 
Man skiljer också på kvantitativa och kvalitativa undersökningar som kommer av vilken typ av 
data man använder sig av. Kvantitativa data är siffror som är direkt mätbara, exempelvis längd, 
hastighet eller omsättning. Kvalitativa data är sådana som mäts vid abstraktare fenomen, som är 
svårare att mäta numeriskt, t.ex. skönhet eller humankapital (Gellerstedt, 1997).  
 

3.2 Datainsamling 

 
Eftersom de data man bygger undersökningen på kommer ligga till grund för 
kvalitetsförbättringsarbetet är datainsamlingen av central betydelse (Bergman & Klefsjö, 1991). 
Hur man utför den beror på vilket syfte man har med undersökningen, vad som ska studeras och 
tillgången av befintliga data. Olika frågeställningar tarvar olika datainsamlingstekniker. I detta 
examensarbete har huvudsakligen följande insamlingstekniker använts: 
 

• Litteratur- och dokumentstudier 
• Intervjuer 
• Observationer 

 

3.2.1 Primär och sekundärdata 

 
Vid datainsamling skiljer man på primär- och sekundärdata. Primärdata är data som 
undersökaren själv har samlat in och sekundärdata är data som tidigare dokumenterats av andra. 
De olika metoderna ska dock inte tolkas som att informationen är av olika kvalitet utan berättar 
bara om man fått den i första eller andra hand. 
 
Primärdata kan samlas in i exempelvis intervjuer, enkäter eller egna observationer. Fördelen med 
denna form av insamling är att man kan precisera informationen till precis det område man vill 
undersöka genom att öka komplexiteten i frågeställningen. Man kan få väldigt tydliga svar och 
man kan få ett större djup i informationen. Nackdelen med primärdata är att det oftast tar längre 
tid att samla in och är väldigt beroende av undersökarens skicklighet. Fält- eller 
laboratorieundersökningar kallas de studier som ger primärdata. 
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Sekundärdata samlas in i exempelvis dokument- och litteraturstudier. Det kan komma från 
böcker eller mätningar som företaget har gjort tidigare. Man bör alltid vara observant på vem 
som har samlat in datan och i vilket syfte de har gjort det. Studier som ger sekundärdata kallas 
skrivbordsundersökningar. 
 

3.2.2 Intervjuer 

 
Intervjuer är ett sätt att skaffa primärdata. Fördelarna med intervjuer är att man får hög 
svarsfrekvens, det är lätt att reda ut missförstånd och den som blir intervjuad är friare än vid 
exempelvis en enkätundersökning. En nackdel med intervjuer är att den som blir intervjuad inte 
kan vara anonym och att man därför kanske inte alltid får helt ärliga svar. Det finns tre olika 
typer av intervjuer: 
 

• Strukturerade intervjuer 
o Alla frågor är nedskrivna på förhand. Intervjuaren läser bara frågorna, antecknar 

svaren och ställer inga följdfrågor. Vissa förtydliganden kan göras och frågor kan 
ställas om, men i så långt som möjligt ska man följa frågeformuläret utan tillägg. 
Nackdelen med denna intervjuform är att samtalet inte blir naturligt och att den 
intervjuade inte ges möjlighet att djupare förklara sina svar (Andersson, B-E., 
1985). 

• Ostrukturerade intervjuer 
o Istället för att ha färdigskrivna frågor arbetar intervjuaren med ämnesområden 

som han eller hon försöker täcka in med lämpliga frågor. Man kan här använda 
sig av den s.k. trattekniken som innebär att man börjar med allmänna frågor och 
sedan smalnar av mer och mer för att till slut ställa mer specifika frågor av 
detaljkaraktär. 

• Fria intervjuer 
o Vid denna intervjuform är det den intervjuade som är den aktive. Som intervjuare 

noterar man vad som sägs och utnyttjar avbrott för att be om förtydliganden. 
Nackdelen med denna metod är att man som intervjuare inte lika lätt kan styra 
över vilka områden som behandlas. 

 
Beroende på vilken information som har sökts har olika intervjutekniker använts i detta 
examensarbete. Till en början gjordes en mängd fria intervjuer med syftet att få en så fullständig 
övergripande bild över verksamheten som möjligt. Praktiskt gick det till så att materialflödet 
följdes och intervjuer gjordes på arbetsstation efter arbetsstation. Senare valdes ett antal 
nyckelpersoner ut för att göra ostrukturerade intervjuer. Syftet med dem var att tydliggöra de 
olika funktionernas betydelse för varandra. Till dessa intervjuer hade ett antal frågor förberetts, 
men följdfrågor användes då svaren inte ansågs tillräckliga. 
 

3.2.3 Litteratur- och dokumentstudier 

 
Att studera tidigare litteratur och dokument inom ämnet är ett sätt att skaffa sekundärdata. 
Informationen kan vara sammanställd såväl i böcker och tidsskrifter som i ljud-, video- eller 
fotoupptagningar. Litteratur- och dokumentstudier kan användas istället för eller som 
komplement till primärdata. Beroende på vilken typ av undersökning man gör kan olika stor 
tyngd fästas vid litteraturstudierna Vid alla sådana studier är det dock viktigt att alltid vara 
medveten om vem som gjort undersökningen, från vilken tid den är och vad den har för syfte. 
Annars riskerar man att grunda sin undersökning på fakta som inte är vetenskapligt accepterade. 
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I detta examensarbete har sökningen efter litteratur framförallt skett på bibliotek och på internet. 
Information har sökts med sökord som kvalitet, kvalitetsledning, processkartläggning och 
informationsutformning. De böcker och tidsskrifter som använts har analyserats och tillsammans 
format en helhetsbild av kvalitetsarbete och utformning av kvalitetsledningssystem. 
 

3.2.4 Observationer 

 
Ett sätt att samla primärdata är att göra direkta observationer. Genom att passivt iaktta en 
händelse eller ett händelseförlopp kan information fångas upp. Vill man säkerställa att själva 
observationen inte påverkar mätresultatet kan man göra en dold observation, men även öppna 
observationer är användbara. Fördelen med observationer är att observatören kan finna 
information som ingen känner till tidigare. 
 
Beroende på vilken information man söker kan man göra antingen en strukturerad eller en 
ostrukturerad observation. Vid en ostrukturerad observation är syftet att samla så mycket 
information som möjligt om händelsen och notera de viktigaste momenten. Vid en strukturerad 
observation söker observatören efter information om när vissa specifika moment inträffar eller 
hur de utförs. En strukturerad observation är därför lättare att sammanställa resultatet av än en 
ostrukturerad. 
 
I examensarbetet på Revent gjordes ett antal ostrukturerade observationer under 
nulägeskartläggningen. Dels följdes materialflödet genom hela produktionen och dels studerades 
möten där produktionen planerades. Observationerna gjordes helt öppet och kombinerades i 
vissa fall med fria intervjuer. 
 

3.2.5 Källkritik 

 
All forskning kommer alltid vara behäftad med ett visst mått fel, svagheter och bristande 
precision. Att helt undvika dessa fel är inte möjligt, men de kan undvikas i största möjliga mån 
och, framförallt, man ska kunna redogöra för de felkällor som finns. Att minimera felen handlar 
mycket om att gå grundligt tillväga och följa allmänt vedertagna metoder. För att kunna redogöra 
för de fel som ändå uppstår behöver man kunskap och medvetenhet om de metoder man 
använder. Om man använder metoder utan att känna till dess felkällor riskerar man att dra helt 
felaktiga slutsatser. 
 
När det gäller den korrekthet man uppnår i en undersökning talar man om validitet och 
reliabilitet. Validitet betecknar frånvaron av systematiska mätfel (Validitet, 2007) och kan sägas 
vara ett mått på att man verkligen undersökt det man avsett att undersöka. Reliabilitet betecknar 
pålitligheten i mätresultaten (Reliabilitet, 2007), d.v.s. med vilken säkerhet man kan säga att 
resultaten gäller även vid andra mätningar. Validitet är oftast svårare än reliabilitet att bedöma 
(Lekvall & Wahlbin, 2001).  
 
För att minimera felkällorna i detta examensarbete fokuserades på att hitta många olika, för 
varandra oberoende källor. Det ligger dock i uppgiftens natur att författarens egna uppfattningar 
och preferenser får en viss betydelse då det görs en samlad bedömning av all data.  
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3.3 Tillvägagångssätt 

 
Som arbetssätt valdes en cyklisk metod som kallas projektspiralen (Johansson, C, 1995). Med 
den modellen som grund delades arbetet naturligt upp i tre faser. Syftet med metoden är att 
förhindra att man går in i återvändsgränder och att man istället redan i ett tidigt skede ska 
upptäcka de problem som man kan ställas inför senare. Man kan då planera på ett sådant sätt att 
man undviker dem. Man blir inte heller lika låst vid tidiga beslut och tankar utan har, under hela 
projektets gång, ett öppet och flexibelt förhållningssätt till nya förslag och idéer. 

 
Enligt metoden ska man ha hela projektets samtliga moment i bakhuvudet i varje cykel, men 
man lägger fokus på olika delar beroende på var i utvecklingsprocessen man är. På så sätt förs 
hela tiden projektet framåt utan att några moment missas. 
 
I den första cykeln ska fokus ligga på planering, diagnosticering och målformulering. I 
examensarbetet hos Revent lades tyngdpunkten på att göra en grundlig nulägesanalys och utifrån 
den analyserades vad som kunde förbättras och hur det skulle gå till. Det gjordes en 
grundläggande processkartläggning av hela produktionen och därtill hörande funktioner samt en 
sammanställning av informationsflödena från order till fakturering. 
 
I den andra cykeln ska fokus ligga på målformulering samt sökning och val av alternativ. 
Projektet på Revent började först här inriktas mot att ledningssystemet skulle bli huvuduppgiften. 
Detta eftersom det bedömdes vara det som skulle kunna göra mest nytta för företaget. De andra 
alternativ som diskuterades var: 

 
Figur 2: Projektspiralen, Johansson (1995)
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• Effektivisering av materialflödet 

o Analysera olika förändringar i layouten i verkstaden 
o Analysera alternativa lösningar på materialförsörjningen till arbetsstationerna 

• Analysera orsakerna till de omfattande felen i lagersaldot 
o Se över de olika stämplingsrutinerna som finns och vad som kan förenkla dem. 
o Se över de inventeringsrutiner som används och vad som skulle kunna förbättras. 

• Effektivisering av orderprocessen 
o Analysera om ansvarsområdena är rätt fördelade och om de följs 
o Förenkla ordergången i produktionen 
o Standardisera informationen mellan företagets olika funktioner 
 

I den tredje cykeln ska fokus ligga på val av alternativ samt utveckling och detaljarbetning av 
valt förslag. I examensarbetet på Revent togs hela den tredje cykeln till att utarbeta skelettet till 
kvalitetsledningssystemet. De andra alternativen låg dock till grund för ledningssystemet på så 
sätt att problemen i verksamheten hade gjorts tydliga och därmed designades systemet på ett 
sådant sätt att det skulle vara möjligt att behandla dem. 
 
I den tredje cykeln ska man också egentligen arbeta med detaljarbetning av förslag, 
implementering och uppföljning, men dessa steg gjordes inte inom ramen för examensarbetet. En 
mindre sammanställning över hur systemet är tänkt att användas samt hur man utvecklar det 
gjordes dock. 
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4. Analys 
 
Innan kvalitetsledningssystemet utformades gjordes en grundlig analys av verksamheten på 
företaget. Syftet med analysen var dels att få en aktuell sammanställning över material-, 
informations- och dokumentflödena och dels att bilda sig en uppfattning om vilka behov och 
förbättringsmöjligheter som fanns på företaget. Denna analys låg sedan till grund för 
utformandet av kvalitetsledningssystemet. 
 

4.1 Kartläggning av nuläget och förbättringsförslag 

 
Materialflödet ställdes samman i en processkarta där samtliga tillverkningssteg och lagerplatser 
märktes ut. Det togs också fram kartor över lokalerna där det fysiska flödet av material och 
tillverkade delar ritades in. Sammantaget gav dessa två sammanställningar en bra överblick över 
nuläget samt ett bra underlag för vidare förbättringsarbete. Beroende på vilken typ av 
förändringar som man önskar genomföra kan sammanställningarna t.ex. användas till att göra 
tidsstudier, söka alternativa materialvägar, optimera layouten i verkstaden, söka felkällor i 
materialhanteringen och som underlag för att anpassa konstruktionen till produktionen. 
 
Ur nulägeskartläggningen av materialflödet konstaterades ett antal svagheter i företagets 
produktion som bedömdes vara viktiga att tänka på vid utformningen av 
kvalitetsledningssystemet. Några av dessa var: 
 

• Layouten i fixturverkstaden 
• Brist på lagerplatser 
• Tillförseln av material till arbetsstationerna 
• Ansvarsfördelning 
 

Layouten i fixturverkstaden tycktes snarare vara funktions- än flödesorganiserad, vilket innebar 
onödiga transporter och suboptimeringar. En del material kördes fram och tillbaka 3-4 gånger 
mellan olika stationer i verkstaden innan det kördes vidare till elkopplingen. Vissa 
arbetsstationer suboptimerade sin tillverkning och följde inte produktionens tempo. 
 
Det rådde stor brist på lagerplatser i verkstaden. Det ledde både till problem med lagersaldot då 
material ibland ”försvann” på fel lagerplatser och till tidsförluster i produktionen då rätt material 
inte alltid fanns tillgängligt vid arbetsstationen. Ett annat problem var att lastningen av 
lagerplatserna i vissa fall inte kunde göras utan att man gjorde uppehåll på arbetsstationen. 
 
Det uppstod ibland brist på material vid arbetsstationerna. Anledningarna till det var flera, men 
det diskuterades nya lösningar för att förse arbetsstationerna med material. Ett av de förslag som 
diskuterades var att köpa in rörliga fixturer och köra runt ugnskropparna till olika stationer. Ett 
annat var att sätta ihop ett paket med varje ingående detalj i varje ugn, ända ner till skruvar och 
muttrar, och köra ut till stationerna. 
 
Även om det fanns en ansvarsfördelning mellan de olika funktionerna i produktionen följdes inte 
den fullt ut. Folk sprang mellan arbetsstationerna och försökte få fram material till sin egen 
station och förmännen tycktes inte vara säkra på gränserna för sitt eget ansvarsområde. Denna 
del bedömdes dock mest vara ett problem i informationsflödet och tas därför upp djupare där. 
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För att sammanställa de viktigaste informationsflödena gjordes en schematisk bild över 
företagets funktioner. Genom att följa ordergången i företaget, från försäljning via tillverkning 
till fakturering, markerades med pilar hur information gick mellan avdelningarna. Olika färger 
fick symbolisera om informationen var muntlig, i pappersform eller dataform. Det konstaterades 
snabbt att informationsvägarna inte var särskilt effektiva utan att företaget hade ett mycket 
omständligt informationsflöde. Det saknades en tydlig struktur för informationen och 
ansvarsförhållandena var oklara. Effekten av detta blev att en del information ibland inte kom 
fram eller kom fram för sent, vilket i sin tur innebar att s.k. ”brandkårsutryckningar” var vanliga. 
 
Framförallt var det ansvarsfördelningen som tycktes oklar för många inom organisationen. Alla 
funktioner var väldefinierade med ansvariga för varje moment, men det följdes inte fullt ut. Det 
fanns exempel där vissa tycktes vilja ta ansvar för delar som låg utanför sitt eget ansvarsområde, 
vilket ledde både till att de anställda blev förvirrade och att de som egentligen var ansvariga inte 
hade kontroll över sitt område.  
 
För att få en tydligare struktur på informationsflödena arbetades en processkarta fram över hur 
företaget borde organisera de interna kund-leverantörs-förhållandena. Grundtanken med det 
önskade informationsflödet var att utforma flödet enligt den ansvarsfördelning som fanns, 
därefter se till vilken information som behövde komma fram mellan varje steg och till sist 
bestämma vem som var ansvarig för att den skulle komma fram. Genom att tydliggöra dessa 
förhållanden blev ordergången tydligare och mer naturlig. Figur 4, som beskriver ett idealt 
tillstånd, ska ses som en sammanfattning av de viktigaste informationsvägarna. 

 
 
Ur figur 4 kan man läsa att den enda funktionen inom företaget som ska kommunicera med 
kunderna är marknad och den enda som ska kommunicera med leverantörerna är inköp. Det är 
tydligt också vilken central roll planeringen har. Planeringen ska få information från marknad 
(ordrar), produktionschefen (takt) och RINC (materialbehov till tillverkningen i USA) och lämna 
information till inköp (materialbehov) och produktion (tillverkningsorder). I bilden är det också 
markerat vilken information som bör kunna hanteras i ett internt datasystem. Målet är att i ena 

Figur 3 Det önskade informationsflödet 
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änden mata in order och i den andra få ut inköpsorder till leverantörerna och tillverkningsorder 
till produktionen. Tanken är också att förmännen själva ska kunna gå in i datasystemet och 
skriva ut ordrar till produktionen. 
 
Mellan de olika produktionsstegen har olika symboler lagts in för att markera hur de olika vänte- 
och lagerplatserna fungerar. Målet är att få ett sugande system mellan alla delar utom mellan 
modultillverkningen och montering/elkoppling/emballering där det ska finnas ett modullager av 
supermarket-typ. På detta sätt kan ugnarna kundanpassas senare i produktionen och de tidigare 
stegen kan effektiviseras med hjälp av en jämnare tillverkningstakt. Detta problem är primärt 
inte relaterat till informationsflödet, men har ändå en viktig funktion då det styr vilka 
tillverkningsorder som planeringen lämnar till produktion. Även lagernivåerna bör uppdateras 
automatiskt i datasystemet så att planeringen, som äger lagren, har kontroll över dem.  
 
Det konstaterades att ett grafiskt kvalitetsledningssystem var det som skulle göra störst nytta för 
företaget. Dels skulle ledningen få ett verktyg för att styra verksamheten och mäta resultaten av 
olika förändringar och dels skulle de anställda lättare kunna sätta sig in i hur deras funktion 
påverkar för i företaget i stort. Ledningen hoppades också att de anställda skulle lägga större vikt 
vid ISO-manualen genom att göra den mer lättillgänglig. 
 

4.2 Processkartläggning 

 
För att få ordning och reda på verksadsgolvet behöver ledningen först ha ordning och reda på 
organisationen. Genom att sammanställa hela organisationen i en processkarta får ledningen en 
bra överblick över hur de olika funktionerna interagerar. 
 
De flesta företag har ett väl dokumenterat organisationsschema med ett antal olika funktioner 
som ska motsvara företagets verksamhet, men att införa en processbaserad sammanställning 
ställer krav på ett lite annat tänkande. Det är inte längre intressant att veta vem som är ansvarig 
för exempelvis “ekonomi” då det inte är en process utan en funktion. Istället måste man försöka 
fånga vad som sker inom funktionen och då kan det visa sig att funktionen bara motsvarar en del 
av en process eller att den består av flera processer. Funktionen “ekonomi” kan t.ex. innehålla 
processerna “fakturering”, “redovisning” och “lönesättning”. Om man hela tiden tänker på att en 
process har en början och ett slut samt på något sätt förädlar ett objekt kommer man också uppnå 
ett väl fungerande processorienterat kvalitetsledningssystem. Det bör också poängteras att det 
inte finns något facit på vilka olika processer som ett företag har eller ska ha utan det kan skilja 
ganska kraftigt beroende på vad företaget anser vara viktigt i sin verksamhet. 
 
Det första steget i utformandet av ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2000 är att 
identifiera ett antal företagsspecifika processer, deras ordning och hur de förhåller sig till 
varandra. Detta sammanställs bäst i ett processdiagram. Standarden har ett antal punkter som 
måste finnas med, men i stort sett är man relativt fri att definiera processerna på det sätt som 
passar det egna företaget bäst. Det är också något man bör utnyttja för att ledningssystemet ska 
bli ett så effektivt verktyg som möjligt i företagets kvalitetsförbättringsarbete. Om man definierar 
processerna fel finns det en risk att ledningssystemet blir svårarbetat och, i värsta fall, 
oanvändbart. 
 
Enligt standarden måste samtliga processer som krävs för att framställa företagets produkter 
finnas med i processammanställningen. För att komma fram till det är det enklast att börja 
definiera de operativa processerna, de som skapar kundvärde, och därefter lägga till de stödjande 
och ledande processerna.  
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De operativa processerna är de som skapar kundvärde, d.v.s. de processer som krävs för att 
företaget ska omvandla ett kundbehov till en produkt (vara eller tjänst) till kund. När man gör en 
grafisk sammanställning börjar man med att ställa kundbehov till vänster och kunder till höger. 
Därefter ser man vad som går in i företaget och vad som går ut, det som finns däremellan är 
företagets operativa process. Den operativa processen består normalt i sin tur av ett antal 
delprocesser. Det är mycket viktigt att man inte stressar igenom den här delen av arbetet utan 
låter det ta den tid som behövs för att hitta de processer som gör att företaget får ut, ”till höger”, 
det som kunderna efterfrågar, ”till vänster”.  
 
Arbetsgången börjar med att man studerar var i det totala värdeflödet företaget agerar och 
därefter var de största förändringarna äger rum (Egnell, 1999). Efter det väljer man ut ett 
lämpligt objekt som är det som företaget förädlar i sin verksamhet. I exempelvis ett sjukhus är 
det lämpligt att välja patienten som objekt och därmed följer att patientprocessen blir den 
operativa processen. I ett tillverkande företag bör produkten i någon form vara objekt och 
tillverkningen en del av den operativa processen. 
 
När man har identifierat ett verksamhetsobjekt kan man följa det genom organisationen och se 
hur det förändras. Detta sammanställs enklast i ett tillståndsdiagram. I tillståndsdiagrammet kan 
man följa objektets livscykel och se vilka olika tillstånd det går igenom och på så sätt definiera 
de delprocesser som den operativa processen består av. Det är också viktigt att kontrollera att in- 
och ut-objekten är korrekta och relevanta för företagets verksamhet. 
 
I studien på Revent konstaterades att företaget arbetar med allt från att analysera kundönskemål 
till leverans av färdiga ugnar. Det hade därför varit fel att bara välja ugnar som objekt då 
företaget även arbetar med en mängd processer som leder fram till själva tillverkningen av ugnar. 
Som objekt valdes istället kundbehovet av ugnar som i slutet av värdekedjan har omvandlats till 
färdiga ugnar. På detta sätt får man även naturligt med kopplingen till kundbehovet genom hela 
flödet. Tillståndsdiagrammet för objektet kundönskemål/ugn sammanställdes så enligt figur 4. 

 
 
Ur tillståndsdiagrammet kan man utläsa ett antal processer som krävs för att omvandlingarna 
ske. T.ex. krävs det en process mellan affär och tillverkningsorder som gör den omvandlingen, 
en process som från ett slutet avtal med en kund lägger upp planen för hur och när tillverkningen 
ska göras. 
 
Man finner snabbt att det krävs ett antal stödjande processer för att de operativa ska fungera. 
T.ex. går det inte att omvandla en tillverkningsorder till en färdig ugn utan material. Därför 
behövs det en stödjande process som förser produktionsprocessen med material. De stödjande 
processerna behöver inte nödvändigtvis skapa kundvärde, men de krävs för att de operativa 
processerna ska fungera. De stödjande processernas syfte är att tillhandahålla resurser till de 
operativa processerna (Egnell, 1999). 
 
Hos Revent konstaterades ett antal stödjande processer som redan fanns idag även om det inte 
var uttalat att de var just stödjande processer. T.ex. fanns det en anskaffningsprocess, en process 
som omvandlade materialbehov (som kom från planeringsprocessen) till inköpsordrar (som gick 
till leverantörerna). 
 

Figur 4. Tillståndsdiagram Revent 
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För att de operativa processerna ska fungera behöver de också styrning uppifrån, från s.k. 
ledande processer. De ledande processernas syfte är att leda, planera och följa upp 
organisationens verksamhet (Egnell, 1999). En process som alltid ska vara ledande är 
marknadsföringsprocessen, den process som förser hela verksamheten med kravbilden från 
marknaden. Andra exempel på ledande processer kan vara planering och revision. 
 
I fallet på Revent delades marknadskommunikationen upp i två processer. 
Marknadsföringsprocessen, som konstaterades vara en ledande process, och 
försäljningsprocessen, som tidigare definierats som första steget i den operativa processen. Detta 
trots att det idag sker inom samma funktion och av nästan samma personer. Syftet med det var 
att tydliggöra att informationen som man får ur marknadsföringen måste ligga till grund för de 
beslut som tas vid styrningen av verksamheten.   
 
När alla företagsspecifika processer definierats ska sambandet och interaktionen emellan dem 
beskrivas. Enligt ISO-standarden finns det inget krav på hur det ska göras, men ett vanligt sätt är 
att göra en processkarta. En processkarta kan göras på flera olika sätt, beroende på vilken nivå 
man vill göra den eller vad man vill visa med den. För detta projekt valdes att göra en 
övergripande processkarta för att överskådligt beskriva sambandet. För högre detaljnivå gjordes 
ett antal mindre processkartor. 
 
Nästa steg är att tillsätta roller, vilket kanske är det enskilt viktigaste momentet vid 
processorientering (Egnell, 1999). En roll utgör den kompetens organisationen behöver för att 
bedriva verksamheten och har ingen koppling till hur arbetsflödet är organiserat. Till skillnad 
från befattningar, som har en hierarkiskt indelad struktur, är en roll direkt kopplad till de 
aktiviteter som utförs i processerna. Redan i tillståndsdiagrammet kunde man beskriva både vem 
som utförde varje omvandling och vem som var ansvarig för den. Genom att använda den som 
grund undviker man att översätta befattningar till roller. Det går dock att definiera roller direkt i 
en färdig process, det viktiga är att man ser till vad som verkligen utförs i process. 
 
Vissa roller på Revent var sedan tidigare tydligt definierade medan andra saknade klara gränser 
för ansvar och befogenheter. T.ex. var inköpschefen processledare för anskaffningsprocessen, 
men tidigare hade hon även tagit ansvar för vissa lagernivåer. I det nya ledningssystemet 
förklarades att ansvaret för och bedömningarna av samtliga lagernivåer låg i planeringsprocessen 
och att därför planeringschefen, som processledare för planeringsprocessen, skulle ha ansvar för 
dem. På detta sätt tydliggjordes ett ansvarsförhållande, men det är förstås ändå 
produktionschefen, som processägare för båda processerna, som bestämmer var gränserna ska 
gå. 
 
För att arbetet med roller ska bli fullständigt krävs en grundlig genomgång av vilken kompetens 
som krävs för varje roll. Först skriver man en specifikation av vilken kompetens som krävs och 
sedan tillsätter man rollerna. Om kompetensen inte finns inom organisationen får man antingen 
rekrytera externt eller utbilda någon i den befintliga personalen. Denna del lämnades dock 
huvudsakligen utanför examensarbetet. 

 
Nästa steg är att formulera mål för processerna. Eftersom hela processorienteringens syfte är att 
tydliggöra kunden genom hela organisationen måste medarbetarna veta vad som är viktigt att 
uppnå och det är därför målstyrningen är så betydande. Genom att formulera målen enligt de 
önskemål som finns från kunderna kan man göra dessa krav tydliga djupare ner i organisationen 
och längre bak i flödet. Målen ska vara formulerade så att det mäter sådant som skapar 
kundvärde. Det är en rent psykologisk funktion som gör att människor tenderar att agera på det 
sätt som mäts och prioritera de delar som märks mest i mätningen. Följande krav bör ställas på 
målstyrningen (Egnell, 1999): 
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• Den bör utgå från kundernas behov 
• Den bör hänga ihop genom hela verksamheten, från verksamhetsidé till det vardagliga 

arbetet. 
• Den bör till största del vara kopplad till processerna 
• Den bör vara radikal och sporra medarbetarna till förändring. 
 

Det finns alltså ett egenvärde i att formulera nya mål och mätmetoder istället för att använda 
gamla då nya mål kommer få medarbetarna att sträva efter att förbättra andra delar. 
 
Inom ramen för examensarbetet formulerades inga slutgiltiga mål, men det diskuterades ändå 
efter vilka kriterier man skulle arbeta. Exempelvis bedömde företaget att kunderna ville ha 
kortare leveranstid och olika förslag togs fram på hur man skulle kunna tydliggöra det i 
planeringsprocessen. Tidigare mål var att producera de tillverkningsorder som svarade mot 
försäljningen, men genom att formulera målet sugande, efter vad produktion klarar av, kan det gå 
att öka kvantiteten tillverkningsordrar. 
 
Vid det här laget har man en beskrivande karta över de processer man menar att verksamheten 
behöver. Nästa steg är då att beskriva delprocesser och vad som egentligen sker i varje process. 
Varje process går att dela upp i delprocesser och delmoment på det sätt företaget önskar, men det 
riskerar att bli svårtolkat om man inte är konsekvent i antalet nivåer. Det viktigaste är dock att 
man inte tummar på gränserna mellan processerna.  
 
I den stora processkartan kan man se vilka in och ut-objekt man har i varje process. För att 
kartlägga delprocesserna observerar man nu hur varje in-objekt används och på vilket sätt det för 
processen framåt. De moment som genomförs inom processen noteras och sammanställs i en 
processmodellkarta, som är en karta över delprocesserna och hur de hänger ihop. Efter det 
kontrolleras att ut-objekten stämmer och att delprocesserna verkligen leder fram till de resultat 
som ska nås. I processmodellkartan kan man följa hur de olika delmomenten behandlar objekten, 
men de kan inte ersätta skrivna procedurer eller arbetsinstruktioner. Istället har 
processmodellkartan följande syften (Paris, C. 2003): 
 

• Ge medarbetarna en ökad förståelse för hur deras processer påverkar andra processer, 
avdelningar och anställda. 

• Ge medarbetarna en ökad förståelse för vad de ”interna kunderna”, de efterföljande 
processerna, förväntar sig ifrån dem. 

• Ge en snabb och tydlig bild av en process i vilken man kan lägga in länkar till föregående 
och efterföljande processer och mer detaljerade arbetsinstruktioner och övriga dokument. 

• Ge en plats att sammanfatta de viktigaste punkterna i en process, t.ex. processägare, 
processledare och mål. 

 
I studien på Revent gjordes inga analyser av hur arbetet inom processerna skulle kunna förbättras 
utan alla processmodellkartorr baserades på hur arbetet fungerade tidigare. Någon grafisk 
sammanställning fanns dock inte tidigare på företaget så genom att tydliggöra arbetsflödet har 
man nu ett nytt verktyg för att förbättra det. 
 

4.3 Utformning av kvalitetsledningssystem 

 
När bakgrundsanalysen var färdig utformades kvalitetsledningssystemet enligt de förhållanden 
som konstaterats och de effektiviseringar som diskuterats. För att ett ledningssystem ska bli 
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effektivt ska det stimulera arbetet med ständiga förbättringar genom att fokusera på följande 
(American Health Care Association): 
 

• Att ständigt utveckla nya kundfokuserade strategier och handlingsplaner 
• Att lyssna och stämma av med kunderna 
• Att ge de anställda möjlighet att ständigt förbättra sina arbetsprocesser 
• Att samla och analysera nyckelfaktorer i verksamheten. 
 

För att uppnå detta valdes att utforma ledningssystemet enligt en cyklisk metod som kallas 
PDCA (Plan-Do-Check-Act). Denna metod rekommenderas även i ISO-standarden och har visat 
sig framgångsrik tidigare. Genom att redan på startsidan ha en illustration av PDCA-modellen 
ges användaren direkt information om hur ledningssystemet är tänkt att användas. För att bilden 
inte skulle bli för svårtolkad togs bara den mest relevanta informationen med på startsidan, men 
noggrannare förklaringar och mer detaljerad information är lätt att nå med några klick. 
 
Eftersom kvalitet handlar om att göra kunderna nöjda är nyckeln till god kvalitet att ständigt sätta 
kundens behov i centrum. På startsidan markerades därför kunderna noga och processflödet lades 
på ett sådant sätt att det tydligt skulle framgå att syftet med hela verksamheten var att tillgodose 
kundernas behov. 
 
En annan viktig aspekt för att kvalitetsledningssystemet ska bli effektivt är att det har en 
gemensam ansats genom hela verksamheten. För att uppnå det finns det ett antal dokument som 
anger företagets affärsidé och målsättningar m.m. Dessa ska sedan ligga till grund för hur 
samtliga processer interagerar och vad de har för mål. Eftersom dessa dokument redan tidigare 
författats och inte ingick i examensarbetet behandlas de inte i denna rapport, men utformningen 
av systemet gjordes ändå med hänsyn till dem. Processerna definierades på ett sådant sätt att det 
skulle vara lätt att följa flödet i verksamheten och företagets målbild översattes till vad det 
innebar för varje enskild process. 
 
För att ytterligare förstärka vikten av att arbeta med ständiga förbättringar lades en Ständiga 
Förbättringar-ikon till i mitten på startsidan. Under den kan företaget samla de metoder de 
använder för att förbättra processerna och produkterna. Genom att samla dem får företaget en 
faktabank som, rätt använd, bör kunna inspirera till vidare utveckling.  
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5. Resultat  
 
Målet med examensarbetet var att ta fram ett webbaserat kvalitetsledningssystem som Revent 
skulle kunna använda i sitt kvalitetsförbättringsarbete. I analysen konstaterades ett antal krav 
som systemet skulle uppfylla för att företaget skulle kunna använda det på det sätt som avsågs. 
Med utgångspunkt från analysen formades därför en ram för kvalitetsledningssystemet enligt de 
kriterier som hade satts upp. Uppbyggnaden av systemet skedde i Microsoft Visio-format och det 
är också den programvaran som kommer användas av systemadministratören för att uppdatera 
systemet. För användarna kommer dock systemet bara vara tillgängligt i html-format och läsas i 
webbläsare. På detta sätt får företaget kontroll över att ingen obehörig går in och ändrar i 
systemet och användarna kan se systemet i en miljö de flesta är vana vid. 
 
Kvalitetsledningssystemet är uppbyggt kring PDCA-metoden. Syftet med det är att underlätta ett 
systematiskt arbete med ständiga förbättringar. Systemet föreskriver att företaget ska arbeta 
cykliskt och kontinuerligt utvärdera de interna processerna för att hela tiden förbättra kvaliteten. 
 
För de anställda kommer systemet fungera som en informationsdatabas med de olika 
instruktioner och dokument de behöver i sitt arbete. De kommer kunna gå in från datorer i 
verkstaden och snabbt få information om hur deras arbetsprocess fungerar, vilka andra processer 
den påverkar och få en schematisk bild över sammanhangen i verksamheten. Ledningen hoppas 
att systemet ska ge de anställda en större förståelse för helheten som ska leda till ett bättre 
kundfokus genom hela företaget. 
 
Förutom att ledningen också kan använda systemet till att snabbt få fram information om 
verksamheten kan de använda systemet till att lägga upp nya rutiner och instruktioner, göra 
förändringar i arbetsflödet och göra organisatoriska förändringar. Ledningens kvalitetsansvarige 
kommer vara den enda som gör uppdateringar i systemet och ha ansvar för att systemet alltid är 
uppdaterat och aktuellt.  
 
På de följande sidorna följer ett antal skärmdumpar med förklarande text från 
kvalitetsledningssystemet. 
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5.1 Kvalitetsledningssystemet 

 
Startsidan 
 
Startsidan är uppbyggd enligt den bild standarden har för att beskriva förbättringsarbetet och har 
till syfte att fungera likadant. Den är tänkt att snabbt ge användaren en förståelse för hur 
företagets verksamhet fungerar. Enligt teorin för ständig förbättring ska man kontinuerligt arbeta 
cykliskt i punkterna plan, do, check och act. På förstasidan är det därmed meningen att man 
snabbt ska kunna finna den information man söker förutsatt att man vet i vilken punkt man 
arbetar.  
 
”Do”-delen är den som beskriver företagets 
kärnverksamhet, den operativa processen, den 
som omvandlar kundens önskemål till en färdig 
produkt till kunden. Målet med verksamheten är 
att den delen ska fungera så bra som möjligt så de 
övriga delarna syftar egentligen bara till att den 
operativa processen ska fungera så bra som 
möjligt. Här finns också de företagsspecifika 
processer som examensarbetet har fokuserats på. 
 
När man klickar på någon av de övriga ikonerna 
på startsidan får man upp en lista, exemplifierad i 
figur 6, på de dokument som ligger under och de 
är ordnade enligt tabell 2.  

Figur 5. Skärmdump av startsidan i kvalitetsledningssystemet

Figur 6. Den lista man får upp om man klickar 
på Ledning och kvalitetssystem 
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TABELL 2. Sammanställning av de dokument och instruktioner som länkas från startsidan. 
Ikon Förklaring Underliggande dokument 
Ledning och 
kvalitetssystem 

Dokument och 
instruktioner som 
beskriver de 
handlingar som 
görs för att 
förbättra 
verksamheten.  

• Kvalitetssystem – Allmänna krav 
• Styrning av specificerade dokument 
• Styrning av redovisande dokument 
• Ledningens åtagande 
• Kundfokus 
• Kvalitetspolicy 
• Planering av ledningssystem för kvalitet 
• Ansvar och befogenhet 
• Ledningens representant 
• Kvalitetsmål 
• Ledningens genomgång 
• Intern kommunikation 
• Kommunikation med kund 

Hantering resurser Dokument och 
instruktioner som 
beskriver hur man 
fastställer 
processer och mål 
för att uppnå 
specifikationerna. 

• Tillhandahållande av resurser 
• Personalresurser 
• Infrastruktur 
• Verksamhetsmiljö 
• Kundens egendom 

Mätning, analys 
och genomgång 

Dokument och 
instruktioner som 
beskriver hur man 
övervakar och 
utvärderar 
processer och 
resultat mot de 
mål och 
specifikationer 
man arbetar med.  

• Mätning, analys och genomgång – Allmänt 
• Kundtillfredsställelse 
• Behandling av avvikande produkter 
• Intern revision 
• Analys av information 
• Korrigerande åtgärder 
• Förebyggande åtgärder 
• Behandling av övervaknings- och mätutrustning 
• Övervakning och mätning av produkt 
• Övervakning och mätning av process 

Ständiga 
förbättringar 

Dokument och 
instruktioner som 
beskriver de 
modeller företaget 
arbetar med i 
förbättringsarbetet

Eftersom den här delen inte regleras i standarden står det 
företaget fritt att lägga in vilka länkar de anser relevanta 
under denna kategori. Följande förbättringsmetoder ska 
ses som exempel på vad som kan kopplas hit: 
• Balanced Scorecard 
• FMEA 
• 6 Sigma 
• Theory of Constraints 
• Total Productive Maintenance 
• Total Quality Management 
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Operativ process 
 
Om man klickar på Operativ Process på startsidan kommer man till en övergripande bild över de 
företagsspecifika processerna. Bildens syfte är att ge användaren en ökad förståelse för hur de 
olika processerna hänger samman och vad de har för inverkan på varandra. Bilden är förenklad 
för att det ska vara lätt att få ett grepp om den. För fullständig information om vilka processer 
som följer på varandra får man klicka sig vidare in på varje process. 
 
I bilden ovan kan man tydligt se hur efterfrågan omvandlas till färdiga ugnar i den operativa 
processen. Man kan också följa de olika tillstånd objektet går igenom genom företaget och man 
ser vilka stödjande respektive ledande processer som den operativa processen behöver för att 
fungera. 
 
Layoutmässigt skiljer sig sidan från övriga sidor då det bara är en övergripande bild med syfte att 
visa hur processerna hänger samman. Det bedömdes därför vara viktigare att få in alla processer 
än att följa mallen, vilket hade varit svårt att få läsbart. 
 

Figur 7. Skärmdump av sidan Operativ Process 



  33

 
Planering 
 
Om man klickar på Planering kommer man till planeringsprocessens sida. Sidans syfte är att ge 
en lättöverskådlig bild över vad som sker i planeringsprocessen. Man kan lätt se vad som går in i 
processen och vad som går ut. Man kan också se vilka olika delprocesser som sker inom 
processen. På sidan finns även information om vem som är processägare och processledare samt 
vilket mål som finns för processen. 
 
Det bilden visar är följande: Planeringsprocessen arbetar med en struktur som innehåller 
information om alla ingående delar och tillverkningsmoment till ugnarna. Strukturen, som lagras 
i en databas, har i sin tur fått all informationen från konstruktionsförbättrings- och 
produktutvecklingsprocesserna. Planeringsprocessen får sedan två olika in-objekt som de 
planerar efter. Takt är den tillverkningstakt som ledningen sätter i taktsättningsprocessen och 
utifrån den gör planeringen en grovplanering på tre månaders sikt. Finplaneringen görs sedan 
utifrån de affärer som kommer in från försäljningsprocessen. Därefter lämnar 
planeringsprocessen två ut-objekt, tillverkningsordrar till produktionsprocessen och 
materialbehov till anskaffningsprocessen. 
 
De olika delprocesserna är länkade till instruktioner för de olika stegen. Företaget har senare 
även möjlighet att lägga in länkar till andra dokument de tycker är relevanta för processen. 
 
 

Figur 8. Skärmdump av sidan Planering
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Produktutveckling 
 
En av Revents ledande processer är produktutvecklingsprocessen vars sida man hittar direkt från 
startsidan. Syftet med sidan är att ge en lättöverskådlig bild över hur 
produktutvecklingsprocessen går till. In- och ut-objekt är markerade samt en mängd 
delprocesser. På sidan finns även information om vem som är processägare och processledare 
samt vilket mål som finns för processen. 
 
Det bilden visar är arbetsgången i processen. Man kan se att in-objektet är marknadens behov 
och att det kommer från marknadsföringsprocessen. Det första som sker är att man kontrollerar 
att idén är genomförbar och att den passar in i företagets affärsidé. Om den inte gör det läggs 
projektet ner. Om idén uppfyller kraven är nästa 
steg att ta fram en kravspecifikation. Därefter 
sker konstrueringen enligt de krav som satts. 
Nästa steg är att kontrollera att 
kravspecifikationen uppfylls. Om den inte klarar 
kraven, men det bedöms att det går att rätta till 
går man tillbaka till konstruktionen och ritar om. 
Om kravspecifikationen anses omöjlig att uppnå 
går man tillbaka till framtagningen av 
kravspecifikationen och skriver en ny 
kravspecifikation. Om alla krav uppfylls läggs 
en ny konstruktion in i den databas där 
planeringen hämtar strukturen. 
 Figur 10: Den här förklaringen kommer upp om 

man klickar på ”Framtagning av kravspec” 

Figur 9. Skärmdump av sidan Produktutveckling
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Arbetsgången är uppbyggd på det sätt företaget arbetar idag, men det finns alla möjligheter att 
med några lätta grepp ändra arbetsflödet i bilden enligt eventuella nya rutiner. 
 
I framtiden bör företaget lägga in mer detaljerad information om de olika delprocesserna, men 
initialt ligger där nu en kortare förklaring som man får upp genom att klicka på delprocessen. 
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Produktion 
 
Om man klickar på Produktion kommer man till en övergripande sida med de olika delar som 
finns inom produktionen. Sidans huvudsakliga syfte är att man snabbt ska kunna klicka sig 
vidare till den information man söker. De olika delarna i produktionen är markerade i den 
ordning de ligger i tillverkningsflödet. Man kan även klicka sig direkt till materialflödet för att få 
en bild över hur flödet i produktionen går till. 
 
På sidan finns även information om processens ägare, ledare och mål. Den informationen 
kommer troligtvis inte användas så ofta, men det är ändå viktigt att bestämma vem som har 
ansvar för förändringar och uppdateringar. Det finns också information om processens in- och 
utobjekt som är viktigt för att bedöma inverkan på angränsande processer. Om företaget senare 
önskar finns det alla möjligheter att lägga till ytterligare information om produktionen på den här 
sidan.  
 
 

Figur 11. Skärmdump av sidan Produktion 
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Plåtverkstad 
 
Bilden för plåtverkstaden är uppbyggd som en process, även om den egentligen inte uppfyller 
alla krav på en process. Syftet med sidan är att få en överskådlig bild över flödet i verkstaden och 
då fungerade processbilden bra. På sidan finns det information om ansvariga personer och mål 
för verkstaden. Det finns också länkar till de olika arbetsmomenten och en grafisk bild över in- 
och ut-objekt. 
 
I plåtverkstaden får man råplåt ifrån godsmottagningen som genom stansning och kantpressning 
görs till plåtdetaljer som körs till fixturverkstaden. Alla dessa steg syns tydligt i bilden och för 
mer detaljerad information är alla steg klickbara. Det är även markerat att det kommer in 
tillverkningsordrar från planeringen och att det avrapporteras till verksamhetssystemet. Även en 
ovan användare förstår vad som sker i verkstaden. 
 

Figur 12. Skärmdump av sidan Plåtverkstad 
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Materialflöde 
 
Materialflödesbilden visar en sammanställning över de viktigaste materialflödena i företagets 
produktion. Bilden (figur 14 och 15) över materialflödet är för stor för att få plats på en 
skärmsida, varför en scrollfunktion har lagts till. På sidan kan man följa materialet från 
inleverans av råplåt och inköpsartiklar till utleverans av färdiga ugnar till kund. Samtliga viktiga 
tillverkningssteg samt lagerplatser är markerade och man kan också se i vilken del av fabriken de 
utförs. 
 
Syftet med sidan är att få en snabb bild av hur de olika stegen i produktionen hänger samman. 
Man ska, utifrån bilden, kunna göra bedömningar om vissa steg kan organiseras annorlunda. 
Eftersom de viktigaste lagerplatserna är markerade kan man se vilka tillverkningssteg som de 
påverkas av. För den som känner till produktionen ska det vara lätt att snabbt hitta det 
tillverkningssteg han söker och därefter klicka sig vidare för ytterligare information. 

Figur 13. Skärmdump av sidan Materialflöde 
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Samtliga tillverkningssteg, lagerplatser och fabriksdelar är klickbara. Detta för att underlätta så 
mycket som möjligt för användarna som snabbt vill hitta dokument och instruktioner för en 
specifik arbetsstation  
 
 

Figur 14. Materialflödet, del 1 

Figur 15. Materialflödet, del 2 
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Stans 
 
Varje steg i produktionen har en egen sida, upplagd som en process med in- och utobjekt. Det 
huvudsakliga syftet med sidan är att kunna lägga upp länkar till dokument och instruktioner som 
är relevanta för den aktuella operationen, men även i översiktsbilden fyller en funktion. I bilden 
kan man se vilka operationer som kommer före och efter samt om det är några lagerplatser som 
påverkar arbetet. 
 
Stans-sidan får fungera som exempel för en processida i produktionen. I den finns förutom 
länkarna till föregående operation, godsmottagning, och efterföljande operation, kantpress även 
länkar till två olika lagerplatser och RINC. RINC står för Revent Incorporated och är Revent 
Internationals dotterbolag i USA. Den plåt de använder till sin produktion stansas i Sverige och 
skeppas sedan över. 
 
Tanken är att man, i bilden ovan, ska kunna lägga in de moment som görs i processen, men det 
kommer förstås bara göras om företaget tycker att det finns ett värde i det. Fördelen är att det blir 
väldigt lättöverskådligt för vem som helst, men eftersom det bara är tre personer som jobbar med 
stansning kanske det finns enklare sätt att förklara arbetsgången. Om företaget väljer att bara 
lägga in länkar till arbetsinstruktioner går det lika bra. 

Figur 16. Exempel på skärmdump av produktionsprocessida. I detta fall Stans. 
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6. Diskussion och slutsatser 
 

6.1 Implementering 

 
För att uppnå goda resultat i projekt rörande organisationsförändringar är det viktigt att planera 
arbetet noggrant, konkretisera arbetsuppgifterna under genomförandet och informera om 
bakomliggande motiv till förändringarna (Garvare, 2002). Revent kan på ledningsnivå redan nu 
börja använda systemet, men när det kommer till punkter som påverkar de anställdas 
arbetssituation är en större informationskampanj nödvändig.  
 
Företaget måste även utarbeta grundläggande riktlinjer och en översiktlig handlingsplan. För att 
riktlinjerna ska bli användbara får de inte vara för diffusa utan de bör innefatta (Cullen & 
Hollingum, 1992): 
 

• En entydig kvalitetsdefinition 
• Ett uttalande om att alltid följa specifikationen 
• Ett uttalande om att fortsätta minska variationen även om specifikationerna uppfylls 
• Ett uttalande om vikten av systemsyn 
• Ett uttalande om utbildning och träning 
 

Genom att ledningen visar ett engagemang i dessa frågor förbättras förutsättningarna för att de 
anställda också ska känna en entusiasm inför kvalitetsarbetet, vilket är en förutsättning för att 
ledningssystemet ska fungera. Om alla känner till orsakerna till förändringarna får man en större 
förståelse och har lättare att få alla att dra åt samma håll. 
 
En annan viktig del i kvalitetsutveckling är utbildning och träning av alla inom organisationen. 
Utbildning handlar om att lära sig principer, träning om att lära sig en tillämpning (Cullen & 
Hollingum, 1992). På Revent skulle utbildning kunna vara att de anställda får en utbildning i hur 
kvalitetsledningssystemet fungerar för att få en övergripande bild av hur allt hänger ihop på 
företaget. Träning är inget som direkt behandlas i denna rapport, men företaget skulle kunna 
förbättra kvaliteten kraftigt om de anställda blev bättre på exempelvis avrapportering. 
  

6.2 Brister i systemet 

 
Kvalitetsledningssystemet är, till stor del, format efter hur företaget arbetar idag. Under projektet 
prioriterades att göra den befintliga ISO-manualen mer lättbegriplig framför att utvärdera vad 
som egentligen stod i den. Det optimala är annars att först göra en analys av hur man vill ha det 
och sedan forma systemet efter det. Företaget menade dock att den befintliga ISO-manualen var 
väl genomtänkt och att det var så man ville arbeta. För att underlätta för företaget i framtiden 
gjordes ansträngningar för att få systemet lätt att uppdatera vid behov. 
 

6.3 Vidareutveckling 

 
Systemet är aldrig färdigutvecklat utan ska ses som en grundplattform att utgå ifrån i 
kvalitetsarbetet. Det ligger i hela systemets natur att det hela tiden ska uppdateras och utvecklas 
för att bättre fylla företagets syften. 
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6.3.1 Uppdateringar 
 
Ett vanligt problem med kvalitetsledningssystem är att det slarvas med uppdateringar (Henrik 
Willers, Intervju 25 juni, 2007). För att systemet ska fylla någon funktion är det ytterst viktigt att 
det alltid har aktuella dokument. Om vissa processer börjar skötas på annat sätt än vad som står i 
ledningssystemet sprider det sig lätt till andra processer och i förlängningen förlorar ledningen 
kontrollen över verksamheten. För att komma till rätta med det problemet bör man undersöka 
möjligheterna att integrera ledningssystemet i verksamhetssystemet och på så sätt tvinga 
användarna att gå in i ledningssystemet oftare. En enkel lösning skulle t.ex. kunna vara att man 
lägger in order och gör avrapporteringar via länkar i kvalitetsledningssystemet. 
 
6.3.2 Andra certifieringar 
 
Systemet är idag anpassat för kvalitetsstyrning och kvalitetscertifiering, men det finns inga 
hinder för att koppla systemet till dokument för exempelvis miljö- eller arbetsmiljöcertifieringar. 
Även om systemet är uppbyggt för att optimera kvaliteten går det lätt att bygga på med länkar till 
de dokument företaget önskar. Genom att kombinera systemen får man dels en mer lättbegriplig 
sammanställning och dels en kostnadsbesparing jämfört med att ha flera olika system. 
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