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Sammanfattning 
De flesta företag vill bli så lönsamma som möjligt. För att uppnå så hög vinst som möjligt är en 

viktig del att se över sina kostnader och eliminera de slöserier som förekommer. 

Ombearbetningar och kassationer är exempel på slöserier som både kostar pengar och stör 

produktionsflödet. För att lyckas eliminera eller åtminstone minimera dessa avvikelser bör 

rotorsaken till dessa avvikelser identifieras. För att kunna arbeta strategiskt och effektivt med 

att minimera antalet kassationer och ombearbetningar är det viktigt att skapa sig en klar bild 

över nuläget. Genom att utföra en noggrann nulägesbeskrivning går det sedan prioritera 

förbättringsarbetet på ett helt annat sätt och förslagsvis börja eliminera de avvikelser som på 

ett eller annat sätt kostar företaget mest pengar.  

 

Denna studie är främst riktad mot kassationer, studien visar hur man på ett strategiskt sätt kan 

börja arbeta för att på sikt minimera sina kassationer. Förutom att företaget på så vis kan spara 

pengar tar studien även upp andra positiva följdeffekter som kan uppstå genom att 

kassationerna blir färre till antal. Centralt för detta arbete är vikten av att uppnå spårbarhet 

genom att standardisera sina rutiner och säkerställa att statistikgrundande data är korrekt. 

Detta skapar då förutsättningar till något oerhört viktigt, nämligen att kunna mäta 

kassationerna på ett pålitligt sätt. Studien tar även upp vikten av dokumentation, främst vad 

gäller arbetsinstruktioner och avvikelserapportering. Studien beskriver även varför det är så 

viktigt att identifiera rotorsaken till de avvikelser som uppstått.  

 

Studien visar att många problem faktiskt kan lösas genom att ha en bra och uttalad 

kommunikations- och dokumentationsstrategi, mycket viktigt är även återkoppling. Genom 

återkoppling skapas förutsättningar till en högre motivation hos de anställda, vilket i sin tur har 

en rad positiva följdeffekter. 

 

Studien bygger på datainsamling från företagets affärssystem, dessa data har sedan analyserats 

med hjälp av pivot-tabeller i Excel. I övrigt har intervjuer utförts med personer både internt och 

externt på företaget. Utöver detta har observationer under snart ett års tid hos företaget 

genomförts. Sist men inte minst har sekundär data i form av artiklar och böcker inom detta 

område studerats för att uppnå en så hög grad av validitet och reliabilitet som möjligt.   

  



 
 



 
 

Abstract 
Most companies have the goal to be as profitable as possible. To achieve as high profit as 

possible it is very important to review the costs related to waist and eliminate all forms of 

wastage. Reprocessing and scrap are examples of unnecessary costs, besides the costs it also 

disrupts the intended production flow. To successfully eliminate or at least minimize those 

deviations it is important find the root cause for these deviations. In order to work strategically 

and effectively to minimize the number of scrap and reprocessing it is important to create a 

clear picture of the current situation. By performing a detailed status report it is possible to 

prioritize the improvement efforts in a completely different way. Tentatively you can start with 

eliminating the anomalies who costing the company the most money. 

 

This study is mainly directed towards the scrap, the study shows how you strategically can start 

working for eventually minimize the scrap. In this way it is possible for the company to save 

money, this study also addresses other positive repercussions that may arise when less scrap is 

presented. Central to this study is the need to achieve traceability by standardizing the 

procedures and ensure that statistics founding data is correct. This creates the prerequisites to 

something extremely important, namely to be able to measure the scrap in a reliably way. The 

study also discusses the importance of documentation, especially concerning work instructions 

and divergence. The study also describes why it is so important to identify the root cause of the 

discrepancies that emerged. 

 

The study shows that many problems can be solved by having a good and pronounced 

communication and documentation strategy. Besides that, feedback is also very important. The 

feedback creates conditions for higher motivation among employees, which in turn has a 

number of positive knock-on effects. 

 

The study is based on data collection from the company's ERP system, this data is then analyzed 

using pivot tables in Excel. In addition, interviews were conducted with people both inside and 

outside the company. Observations during almost one year on the company have also been 

done. Last but not least, secondary data in the form of articles and books in this field have been 

studied to achieve such a high degree of validity and reliability as possible. 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden och syftet med studien. Vidare beskrivs vilka frågeställningar 

som varit centrala, vilka målsättningar som funnits samt vilka avgränsningar som tagits. 

Avslutningsvis ges en kortare företagspresentation, disposition av rapporten samt en metoddel.  

 

1.1 Bakgrund 
En av de stora målsättningar som troligen alla företag strävar efter är att tjäna pengar. För att 

uppnå så hög vinstmarginal som möjligt är det viktigt att se över och minimera alla former av 

slöserier som finns. Genom att arbeta med ständiga förbättringar och eliminera eller 

åtminstone minimera dessa slöserier ökar verksamhetens effektivitet och därmed stiger även 

vinstmarginalen (Liker, 2004). Sörqvist (2000) menar att det handlar om att identifiera och 

eliminera dolda och accepterade problem, många gånger har man nämligen vant sig vid vissa 

problem och lärt sig leva med dessa. Fallföretagets vision är att utifrån en redan stark 

marknadsandel i norden nu expandera, främst inom Europa (Tykoflex.se). En uttalad 

målsättning på företaget är även att arbeta med just ständiga förbättringar, kopplat till detta 

har man även ett citat som lyder: “Gör rätt från början, för varaktiga produkter och en hållbar 

miljö” (Tykoflex.se). 

 

För att kunna eliminera eller åtminstone minimera de slöserier som förekommer bör en 

undersökning över vilka problem som i dagsläget är mest frekvent och kostsam genomföras. 

Juran (1999) menar att en viktig anledning att mäta sina kvalitetsbristkostnader är för att kunna 

visa vad det faktiskt kostar i pengar. Det har nämligen visat sig att genom visualisering av 

kostnaderna ökar motivation att arbeta med dessa frågor. När kartläggningen är klar blir det 

lättare att prioritera sina avvikelser och börja med de som utifrån företagets definitioner ger 

störst effekt. Hopp och Spearman (2011) menar att en liten arbetsinsats kan ge stor effekt 

genom att dela in och kartlägga sina produkter och processer. Ofta är det nämligen så att 20 

procent av något kan stå för 80 procent av populationen. Därför gäller det att kunna prioritera 

vilka insatser som med liten ansträngning kan ge stor effekt. I arbetet med att eliminera de 

avvikelser som förekommer är det viktigt att gå till botten med problemen och ta reda på den 

verkliga rotorsaken till problemen, för detta finns en mängd olika metoder (Petersson et al., 

2009), några av dessa metoder kommer beskrivas i denna studie. 

 

För att uppnå en förutsägbarhet och säkerställa pålitliga processer är det viktigt med tydliga 

rutiner och ett standardiserat arbetssätt (Liker 2004 & Petersson et al., 2009). Idag finns många 

anställda hos företaget som arbetat en längre tid, de upplever inga problem att utföra sina 

arbetsuppgifter. Det finns dock en uppenbar risk till framtida problem när dessa personer går i 
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pension, eller av annan anledning lämnar företaget. För att säkerställa pålitliga processer även i 

framtiden kan bland annat arbetsinstruktioner, kontrollinstruktioner och övriga styrande 

dokument behöva ses över. Framförallt behöver det finnas tilltänkta och fungerande rutiner för 

att fånga upp och korrigera avvikelser (Liker, 2004; Petersson et. al., 2009). 

 

Vikten av att ha en fungerande informationsöverföring med en god strategi för kommunikation 

och dokumentation är i dagens samhälle enorm. Information är dessutom många gånger en 

färskvara som behöver hålla rätt kvalitet och vara tidsaktuell (Mattsson, 2012; Storhagen, 

2011). Det framkommer att företag i allmänhet och fallföretaget i synnerhet många gånger har 

bristfälliga arbetsinstruktioner. Man saknar dessutom tydliga rutiner för avvikelsehantering.  

 

Detta examensarbete kommer att handla om just slöserier och onödiga utgifter, främst i form 

av kassationer. Förutom att kassationer och ombearbetningar är en kostnad i sig, så stör det 

även produktionsflödets tilltänkta takt vilket kan leda till ytterligare förseningar för 

nästkommande produkter. I dagsläget finns ingen tydligt etablerad rutin för hur en avvikelse i 

produktionen bör hanteras för att undvika att samma typ av fel uppstår igen. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur kvalitetsbristkostnader i form av kassationer kan 

minimeras och vad detta kan bidra till. 

 

1.2.1 Frågeställningar 
För att besvara ovan nämna syfte avser studien att besvara följande frågor.  

- Hur kan kvalitetbristkostnader i form av kassationer identifieras och minimeras? 

- Vilka vinningar har företag av att färre avvikelser uppstår, förutom att material- och 

arbetskostnader blir lägre? 

- På vilket sätt kan visualisering och uppföljning av kassationer förbättra verksamheten? 

 

1.3 Mål 
Målsättningarna med examensarbetet är följande: 

- Göra en kartläggning över kassationernas omfattning i dagsläget. 

- Att baserat på faktainsamling och teori ta fram förslag på delar av ett framtida 

arbetssätt, gällande hur man kan hantera avvikelser.  

- Genom denna kartläggning och förslag till framtida arbetssätt är det långsiktiga målet 

att företagets kvalitetsbristkostnader ska sjunka. 
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1.4 Avgränsningar 
Arbetet har avgränsats mot kvalitetsbristkostnader inom den egna produktionen. Stora delar av 

datainsamlingen kommer dessutom avgränsas mot kassationer, detta beror främst på att det i 

dagsläget är svårt att få fram data på till exempel ombearbetningar. 

 

1.5 Företagspresentation 
Företaget som studien utförs på heter Tykoflex AB och är beläget i Tyresö. Företaget är 

familjeägt och har ungefär 70 anställda. Under de senaste åren har man omsatt ungefär 100 

miljoner kronor per år. Företaget grundades år 1958 och hette då RK Verkstäder. År 1981 

köptes företaget upp av nuvarande ägare, i samband med uppköpet bytte man namn till 

Tykoflex. I samband med detta skedde även en del förändringar inom produktsortimentet. Idag 

tillverkar man främst högkvalitativa kapslingar för skarvning och terminering av optokablar i 

luft, mark och hav (Internt dokument). För att beskriva produkterna ytterligare så tillverkas 

bland annat snabbkopplingar, skarvboxar för optisk fiber, samt skarvar till sjökabel. 

 

Inom företaget så finns det olika produktområden, dessa är: 

 

Produktområde 1 är telebox och har genom åren vuxit till att bli det som är mest betydelsefullt 

för Tykoflex. Telebox indelas i ett utomhus- och ett inomhussortiment. Produkterna för 

utomhusbruk tillverkar Tykoflex helt själva med syrafast rostfri plåt som utgångsmaterial. 

Tillverkningsmetoderna inom huset är djupdragning, svetsning och skärande bearbetning. 

 

Produktområde 2 är snabbkopplingar för rör. Sortimentet kallas Modell 42. Dessa produkter har 

tillverkats sedan 60-talet i 8 dimensioner (38mm-204mm) och 3 material i ett otal 

kombinationer. Utgångsmaterialet är både rör och plåt i främst svart, men även i rostfritt och 

aluminium. Tillverkningsmetoderna är de samma som nämnts ovan. 

 

Produktområde 3 benämns Seaflex vilket innebär skarvning av sjökabel. Sjökabelboxen är 

kompatibel med de flesta kabelkonstruktioner och mellan kablar från olika tillverkare. Detta är 

det nyaste produktområdet hos Tykoflex och företaget hoppas att omsättningen för Seaflex ska 

öka i framtiden. 

 

Produktområde 4 kallas special och lego. Detta omfattar bland annat några mindre konton som 

till exempel separatormoduler för Alfa Laval och tömningsmekanismer för Evac. (Interna 

dokument). 

 



4 
 

Sammanlagt har företaget en mycket bred produktportfölj med många olika varianter. Delar av 

komponenterna köps in som halvfabrikat, i övrigt har man egen tillverkning och montering. 

Typiska komponenter som köps in är bockad tunnplåt. Det finns ungefär 11500 komponenter 

registrerade i affärssystemet. av dessa tillverkas 4100 i den egna produktionen medan 

resterande är inköpta komponenter som går direkt till monteringen. Av de tillverkade artiklarna 

har ungefär hälften använts under de senaste 12 månaderna, vilket kan betyda att vissa av de 

11500 artiklarna inte längre är aktiva (Interna dokument). 

 

Verksamhetet präglas av stor flexibilitet med förmågan till kundanpassade lösningar. Tykoflex 

står för övrigt för Tyresö Kopplingselement Flexibilitet. Produkterna skall dessutom förknippas 

med hög kvalitet, en ekonomisk och miljömässig hållbarhet samt en konkret upplevelse av 

användarvänlighet för kunden. Dessa aspekter gäller inte bara företagets produkter, man 

jobbar med ständiga förbättringar och tycker det är av stor vikt med en god arbetsmiljö och 

säkerhet (Tykoflex.se). 

 

Företaget är ISO-certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Kvalitetscertifieringen ISO 9001 

erhöll man år 1997 och miljöcertifieringen ISO 14001 erhölls år 2009. I företagets code of 

conduct (uppförandekod) går det läsa mycket om respekt för mänskliga rättigheter, samt att 

företaget skall präglas av respekt och ansvar (Tykoflex.se). 

 

Företagets vision är att utifrån en stark marknadsandel i Sverige och Norden expandera i främst 

Europa, men även övriga delar av världen (Tykoflex.se). 

 

1.6 Disposition 
- Kapitel 1, Inledning - Beskriver bakgrunden till arbetet, vilket syfte arbetet har, 

frågeställningar, målsättningar samt en kortare företagspresentation. Avslutningsvis 

finns ett metodkapitel. 

- Kapitel 2, Nulägesbeskrivning - Här beskrivs Tykoflex situation som den ser ut just nu, i 

kapitlet beskrivs även företaget mer detaljerat. 

- Kapitel 3, Teori - Här beskrivs den teori som samlats in för att kunna svara på 

frågeställningarna. 

- Kapitel 4, Genomförandet - Här beskrivs hur arbetet metodmässigt har lösts. 

- Kapitel 5, Faktainsamling - I detta kapitel beskrivs all data och fakta som samlats in. 

- Kapitel 6, Analys och diskussion - Den insamlade faktan analyseras och diskuteras utifrån 

teorin. 

- Kapitel 7, Rekommendationer - Här redovisas delar av resultatet samt förbättringsförslag 

som företaget kan arbeta vidare med 

- Kapitel 8, Slutsats - Här ges svaren till frågeställningarna. 
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1.7 Metod 
I detta kapitel förklaras relevant metodik utifrån befintlig teori. Hur detta arbete metodmässigt 

utförts beskrivs sedan mer detaljerat i kapitel 4, Genomförandet. 

 

1.7.1 Fallstudie 
Syftet med en fallstudie är enligt Ejvegård (2009) att förklara verkligheten genom att välja ut ett 

litet urval. Inledningsvis kan en fallstudie handla om att skapa förståelse för något, när sedan 

studien pågått en tid och förståelsen ökat kan de mer specifika frågorna och det verkliga syftet 

med studien formuleras. Bryman och Bell (2013) menar att en fallstudie lämpligtvis utförs inom 

en organisation eller kanske till och med inom en specifik avdelning hos en organisation. Vidare 

menar de att en fallstudie vanligtvis tillämpar kvalitativa undersökningsmetoder, så som 

intervjuer och observationer.  

 

1.7.2 Forskningsansats 
I samband med en fallstudie finns det tre olika forskningsansatser att arbeta efter, det är; 

induktiv-, abduktiv- samt deduktiv forskningsansats. 

 

Bryman och Bell (2013) beskriver induktion som: observationer/resultat → teori. Vidare menar 

de att genomföra en studie med ett induktivt förhållningssätt till teorin innebär att teorin blir 

resultatet av studien. Alvesson och Sköldberg (2008) anser att ett samband som 

uppmärksammas i ett antal enskilda fall kan vara generellt giltiga om sambanden är lika i alla de 

fall som undersöks. De skriver även att induktiv teoribildning ofta förknippas med kvalitativ 

forskning. Det som skiljer en induktiv ansats med en abduktiv är enligt Alvesson och Sköldberg 

(2008) att vid en abduktiv metodik utgår forskaren utifrån ett enda enskilt fall som sedan styrks 

av andra fall. Det vill säga, det enskilda fallet och hypotesen antas kunna anses som generell om 

den med hjälp av befintlig teori går styrka.  

 

I stora drag beskriver Bryman och Bell (2013) det som; teori → observationer/resultat och att 

en deduktiv teoribildning ofta förknippas med kvantitativ forskning. De menar att den 

deduktiva processen kan tyckas följa en logisk struktur, men förklarar också att en forskares syn 

på teorin i vissa fall kan förändras efter analysen av den insamlade datan.  

 

För detta arbete har en abduktiv ansats tillämpats, det ansågs vara den bäst lämpade 

metodiken eftersom det varit av intresse att undersöka ett enskilt fall hos ett företag. De 

problemområden som fanns inom företaget har med hjälp av befintlig teori kunnat anses vara 

generella. Eftersom företagets problemområden kunnat anses vara generella var det rimligt att 

anta att även förbättringsförslagen från befintlig teori kan appliceras hos fallföretaget. 
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1.7.3 Vetenskaplig metod 
Normalt skiljer man på två olika angreppssätt gällande insamlingen av empirisk data, kvalitativ- 

eller kvantitativ datainsamling. Det som skiljer dessa angreppssätt åt är hur informationen och 

datan samlas in och tolkas (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011; Patel & Davidsson, 2011). 

Biggam (2008) menar att en kvalitativ studie svarar på frågan “varför” medan en kvantitativ 

svarar på frågan “hur”. 

 

Kvantitativ datainsamling 

Om datan samlas in genom till exempel mätningar och analysen handlar om statistik i form av 

diagram och tabeller som visar samband och avvikelser är det en kvantitativ metod (Biggam, 

2008; Patel & Davidsson, 2011). Vanligtvis kan sådana data samlas in genom enkäter med 

fördefinierade svarsalternativ eller genom annan mätbar data (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2011). 

 

Kvalitativ datainsamling 

Kvalitativa undersökningsformer har som mål att utveckla förståelse för en enskild situation 

(Sörqvist, 2000). Datainsamlingen är mer verbal och kan ske genom till exempel intervjuer och 

observationer. Denna metod möjliggör en djupare analys över varför en specifik situation 

uppstår (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011; Sörqvist, 2000). 

 

För denna studie har både kvantitativa och kvalitativa metoder använts även om fokus varit på 

kvalitativ datainsamling. Detta val berodde på att en kvantitativ studie behövde utföras till en 

början för att samla in data över bland annat kassationer som stämplats i affärssystemet. Dessa 

data låg sedan som grund för bland annat avgränsningarna och problemformuleringen. Utefter 

detta övergick arbetet mer mot en kvalitativ studie för att möjliggöra en djupare analys. 

 

1.7.4 Datainsamling 
Primär- och sekundärdata 

Primärdata är den data som direkt samlats in från grundkällan, det kan till exempel vara genom 

intervjuer och observationer. Sekundärdata kan vara vetenskapliga artiklar som samlats in och 

som beskriver vad tidigare forskningsresultat visat. Man bör med fördel använda både primär- 

och sekundärdata för att sedan kunna ställa dessa mot varandra, vilket skapar en större 

trovärdighet (Biggam, 2008). 

 

Litteraturstudie 

En litteraturstudie innebär att man läser in sig på ämnet och kontrollerar vad tidigare forskare 

skrivit. På så sätt skapas en förståelse över vad tidigare forskare kommit fram till och vad som 
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finns tillgängligt. Genom att utföra en noggrann litteraturstudie kan man även finna 

outforskade områden inom ämnet (Biggam, 2008). 

 

Intervjuer 

Intervjuer kan utföras på flera olika sätt. En intervjumetodik kallas för djupintervjuer och går ut 

på att förbereda intervjuerna noggrant med ett tydligt syfte och övergripande frågeställningar. 

När intervjun väl startar ska den vara öppen, detta för att ge möjlighet till en ökad förståelse 

där den intervjuade kan uttrycka sig mer fritt om sin situation. På detta sätt finns även 

förutsättningar att få olika synvinklar på saker beroende på vilken person som intervjuas. När 

något i intervjun känns extra intressant kan frågor som “vad”, “varför”, “hur” ställas. Genom 

dessa frågor ges förutsättningar för att komma in mer på djupet (Sörqvist, 2000).   

 

Observationer 

Det finns olika typer av observationer, de två metoder som är relevant för detta arbete kan 

enligt Kylén (2004) beskrivas som följande; 

 

Utprövning eller övning - Att själv vara delaktig i de processerna, det vill säga att man själv utför 

de rutiner som följs och nyttjar den utrustning som används. 

 

Fria observationer - Detta är den vanligaste metoden, det man ser och anser vara relevant 

dokumenteras.  

 

Båda dessa observationsmetoder har alltså använts för detta arbete eftersom det kändes viktigt 

att först och främst få bättre förståelse genom utprövning och övning. Fria observationer har 

kommit naturligt eftersom jag varit anställd på företaget redan innan examensarbetet startade. 

 

Fokusgrupper  

En fokusgrupp innebär att en grupp individer samlas, samtliga deltagare bör ha insyn i 

frågeställningarna som ska diskuteras. Det är viktigt att det finns en utvald moderator i gruppen 

som på något vis styr samtalet. Hur pass aktiv moderatorn är varierar beroende på situation. 

Syftet med en fokusgrupp är att få många synvinklar och att skapa interaktion mellan 

medlemmarna (Sörqvist, 2000). 

 

1.7.5 Styrkor och Svagheter - Kvalitet i studien 
En undersöknings tillförlitlighet och noggrannhet brukar beskrivas med hjälp av begreppen 

validitet och reliabilitet. Det är även viktigt att kunna påvisa att studien är generaliserbar, det 

vill säga att den inte endast stämmer för det enskilda företaget. (Sörqvist, 2000). Dessa begrepp 
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beskrivs mer detaljerat nedan. Utöver detta menar Kylén (2004) att det är viktigt att hela tiden 

vara källkritisk. Det handlar helt enkelt om att kontrollera källornas relevans och trovärdighet  

 

Reliabilitet 

För att uppnå en hög reliabilitet krävs att resultatet av undersökningen blir detsamma oavsett 

vem som utför undersökningen, eller under vilka omständigheter den sker. Reliabilitet handlar 

alltså om frånvaro av slumpmässiga fel (Sörqvist, 2000). Vidare beskrivs att ett standardiserat 

tillvägagångssätt är en viktig del för att uppnå en hög reliabilitet (Kylén, 2004). För en kvalitativ 

studie kan begreppet reliabilitet bli irrelevant, eftersom resultaten är relaterade till en specifik 

situation (Sörqvist, 2000). Då denna fallstudie till stor del bedrivits med ett kvalitativt 

angreppssätt går det alltså inte garantera att reliabiliteten för arbetet är hög. Detta beror på att 

om en annan person utfört intervjuerna, eller observationerna ur en annan synvinkel hade 

utfallit också kunnat bli annorlunda. Intervjuerna med de anställda har dock alltid utförts enskilt 

när det funnits gott om tid. Grundfrågeställningarna har dessutom varit desamma för personer 

med samma typ av befattning. Detta stärker således reliabiliteten.  

 

Validitet 

Med validitet menas frånvaro av systematiska fel. För att uppnå en hög validitet krävs att den 

mätmetod som används faktiskt mäter den egenskap som avses (Sörqvist, 2000). Biggam (2008) 

förklarar validitet som hur lämplig en viss metod är för att erhålla de svar som efterfrågas, eller 

hur representativ en viss grupp är sett till hela populationen. Samtliga typer av datainsamling 

har förberetts noga och utförts enligt beprövade metoder eller annan beskriven teori. Detta har 

bidragit till att validiteten för arbetet stärkts. Självklart har även en del egna initiativ tagits vilket 

således inte garanterar att resultatet från mätningarna visar exakt den egenskap som avsågs 

mätas.   

 

Generaliserbarhet 

En studie som utförs på ett enda företag eller en enda avdelning kan inte anses vara 

generaliserbar. För att en studie ska kunna bli generaliserbar, vilket innebär replikerbarhet samt 

en hög grad av reliabilitet och validitet, krävs att forskaren jämför sina resultat med tidigare 

studier inom samma ämne (Bryman & Bell, 2013). All datainsamling i denna fallstudie har skett 

på ett och samma företag, för att öka generaliserbarheten har resultaten sedan jämförts med 

befintlig teori. Jämförelsen och trianguleringen med befintlig teori är vad som sedan diskuteras 

i kapitel sju, analys och diskussion. Detta beskrivs även mer i kapitel fyra, genomförandet. 

 

Kritisk granskning 

Sammanfattningsvis går konstatera att det givetvis varit möjligt att förbättra metodiken och 

genomförandet av studien. All typ av datainsamling hade säkerligen kunnat utföras på ett 
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bättre sätt, det hade även varit möjligt att besöka andra företag för att undersöka om utfallet 

av den insamlade datan blev likartat där. För att stärka generaliserbarheten har kontakt tagits 

med Monitor Industriutveckling AB som är en marknadsledande leverantör av affärssystem till 

små och medelstora företag. Denna intervju gjorde det möjligt att bekräfta att många av de 

problem som framkommit av datainsamlingen kunde anses vara generaliserbara. Mer om detta 

i kapitel fyra, genomförandet. 

 

Då det hos företaget har slarvats en del med stämplingar i affärssystemet finns det en uppenbar 

risk med att delar av den data som exporterats från affärssystemet är missvisande. 

Undertecknad fann det trots detta som relevant att använda den datan för vidare analys. För 

att öka reliabiliteten i arbetet hade det varit önskvärt om underlaget för 

kassationsstämplingarna varit helt pålitlig. Hade underlaget varit mer pålitligt hade även 

slutsatserna i detta arbete kunna bli tydligare, mer pålitliga och mer generelliserbara. 

 

Då det funnits begränsat med tid för detta arbete blev workshoppen inte så djupgående som 

planerat. Om mer tid funnits och en mer djupgående workshop utförts kunde fler 

förbättringsförslag ha testats i praktiken. 

 

Avslutningsvis kan sägas att det säkerligen finns både för- och nackdelar med att jag själv varit 

anställd och arbetat hos företaget. Fördelarna har varit att kartläggningen av nuläget och 

insamlingen av all primärdata underlättade avsevärt. Detta bidrog till att mycket information 

kunde samlas in under en begränsad och relativt kort tid. En nackdel kan vara att man själv 

dragits in det vanliga arbetet och tänket. På så vis finns en risk att man inte tänkt utanför boxen 

på samma sätt som en helt utomstående person kanske kunnat göra.   
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2 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs företaget och dess processer. 

 

Denna studie kommer utföras på Tykoflex AB, vars verksamhet presenterats under kapitel 1.5. 

Företagets önskemål är att få en bättre överblick över sina interna kassationskostnader. De 

önskar även få reda på om någon specifik avdelning eller produkt är särskilt avvikande. 

Företaget vill få ned antalet kassationer och önskar kunna ta fram historisk data för vidare 

analys. I dagsläget har de bristfällig överblick av vad som egentligen kasseras och ombearbetas 

på företaget. För kassationer som sker idag finns ingen tydlig rutin för hur man ska gå tillväga, 

vilket då kan bidra till att det sköts olika från fall till fall. Utifrån intervjuer framgår att man 

önskar kunna utreda orsaken till problemen på ett snabbare och mer effektivt sätt. Man menar 

även att det är viktigt att rätt person får reda på problemen för att öka sannolikheten till att de 

elimineras. 

 

Produktionsprocessen hos Tykoflex är utifrån Olhager (2000)´s definition uppbyggd som en 

funktionell verkstad. Med funktionell verkstad menas att varje avdelning är separerad från 

varandra. Svetsning, fräsning, svarvning, djupdragning och montering är exempel på processer 

som utförs hos företaget. Företaget har även en kontroll-/kvalitetsavdelning vars funktion bland 

annat är att kontrollera inköpta- och egentillverkade komponenter mot ritning eller annan 

instruktion. 

 

Produktionsflödet kan beskrivas som följande (Se även figur 2.1); Planeringsavdelningen skapar 

en arbetsorder när materialbehov uppstår, det kan till exempel genereras ett behov på 100 

stycken telekomboxar. Planeringsavdelningen skapar då en arbetsorder, detta genererar i sin 

tur tillverkningsordrar och/ eller inköpsordrar för alla ingående komponenter. En 

operationsföljd för en av de ingående komponenterna kan vara att den först kapas, sedan går 

den vidare till fräsning och svarvning, efter detta går den via kontrollavdelningen och tvätten till 

svetsavdelningen för att slutligen förflyttas till monteringen. På kapavdelningen stämplas då 

100 stycken i affärssystemet när de är klara, om nästa avdelningen sedan får kassera två 

produkter stämplas 98 stycken godkända och två stycken kasserade i affärsystemet. För de två 

som kasserats anges en kassationskod, som ska beskriva en orsak till kassationen. De 

kassationskoder som finns att välja bland är tillverkningsfel, konstruktionsfel, materialfel, 

leverantörsfel, avvikande antal, transportskada, material använt till annan order samt 

felregistrerad inleverans. Denna stämplingsrutin fortlöper sedan genom hela kedjan till dess att 

produkten är färdig. 

 



12 
 

Kontrollavdelningen har som funktion att kontrollera att det som tillverkats faktiskt utförts 

enligt ritning. Om en avvikelse som leder till kassation uppmärksammas på kontrollavdelningen 

stämplas detta på samma sätt som för övriga operationer inom företaget. Statistiken över 

kassationerna tar därmed upp kontrollavdelningen som en vanlig operation där kassationer 

förekommer. Det går således inte spåra i efterhand vilken operation innan kontrollavdelningen 

som faktiskt orsakade avvikelsen. 

 

Om en operatör i produktionen själv uppmärksammar en avvikelse vänder de sig till den person 

eller avdelning de finner mest lämpad (se figur 2.1), alternativt löser de problemet på egen 

hand. Om ritningen anses vara felaktig vänder man sig direkt till konstruktionsavdelningen, är 

fixturen felaktig vänder man sig till produktionsteknik och så vidare. För mindre avvikelser skrivs 

normalt ingen avvikelserapport utan man försöker lösa problemet på plats och kasserar eller 

ombearbetar det antal som varit avvikande. Ofta vänder man sig till kontrollavdelningen som då 

får avgöra om produkterna kan godkännas eller om det krävs en ombearbetning eller kassering. 

För större avvikelser skrivs en avvikelserapport som slutligen hamnar hos produktionschefen, 

vars uppgift är att se till att problemet inte återkommer. Det finns inget fördefinierat när en 

avvikelserapport ska skrivas eller ej, men det krävs ganska mycket innan en avvikelserapport 

skrivs. En del av företagets avvikelser har man med tiden lärt sig att leva med, vissa kan kräva 

nya maskiner eller fixturer och man har valt att inte vidta någon åtgärd. Andra avvikelser kan 

bero på att materialet beter sig olika från gång till gång, detta gäller framförallt vid 

djupdragningen. 
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Figur 2.1 Arbetsflöde vid kassationer (Egen) 

 

För att beskriva Figur 2.1 mer detaljerat kommer här en förklaring.  

- Planeringsavdelningen skapar en arbetsorder, i produktionen startar då detta arbete. 

- Om operatör anser att produkten är godkänd lämnas den normalt till 

kontrollavdelningen för en slutkontroll. Om avvikelse uppmärksammas kasseras den om 

det anses nödvändigt. Vid en kassation skrivs då en ART (Avvikelserapport Tillverkning) 

om det anses vara en betydande kassation. Denna ART hamnar sedan hos 

produktionschefen. Om ingen ART skrivs finns det en del olika alternativ som följd. 

- Om operatör själv uppmärksammar avvikelse väljer man normalt att själv kassera, 

alternativt stämmer man av med kontrollavdelningen. I övrigt sker samma steg som i 

föregående punkt. 

 

I figur 2.2 beskrivs företagets organisationsstruktur mer detaljerat. Inom detta arbete är det 

nästan uteslutande de två vänstra kolumnerna som berörs, alltså tillverkning och 

produktionsteknik samt konstruktion och kontroll. Produktionschefen har personalansvar över 

samtliga anställda under tillverkning och produktionsteknik. Tidigare har företaget haft några 

förmän till varje avdelning men detta har man nyligen valt att ta bort, åtminstone 

organisationsstrukturmässigt och personalansvarsmässigt. Det finns dock ofta en person på 
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varje avdelning som inofficiellt har denna roll. Tanken med dessa förmän var att de skulle hålla 

kontakt med varandra och ha möjlighet att styra personalen mellan olika avdelningar om någon 

avdelning var överbelastad för stunden. Detta ansågs inte fungera tillfredsställande då ingen 

förman ville släppa personal från sin avdelning då man tyckte att det alltid fanns att göra. Detta 

är nu löst med att produktionsplanerarna som vet vad som är mest akut just nu styr 

personalbehovet. För konstruktion och kontroll är det konstruktionschefen som har 

personalansvar. Sedan finns ändå små uppdelningar, till exempel är det i dagsläget tre anställda 

personer på produktionsplanering. Dessa personer har då delat upp sitt arbete, främst utifrån 

produktionsprocesser och produktgrupper, en person har mer ansvar för skärande bearbetning, 

en annan person för svets och press samt en tredje person för montering. Det blir då naturligt 

så att produktionsplanerarna har bättre koll på vissa processer och anställda. Liknande upplägg 

finns för produktionsteknik. För konstruktörerna är uppdelningen istället upplagd utifrån 

produktgrupper. 

 
Figur 2.2 Organisationsstruktur (Internt dokument)  
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer relevant teori presenteras. Denna teori kommer ställas mot insamlad 

empiri och utgöra kapitel 6, Analys och diskussion. 

 

3.1 Effektivitet 
För att uppnå en av målsättningarna alla företag troligen har, att tjäna pengar, är det viktigt att 

undvika alla former av slöserier. Genom att se över de slöserier som förekommer inom sin 

verksamhet och hela tiden jobba med att eliminera dessa ökar verksamhetens effektivitet och 

därmed stiger även lönsamheten (Liker, 2004). 

 

Storhagen (2011) har definierat några grundläggande punkter för att undersöka om en 

verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt eller inte. Han nämner bland annat frekventa krav på 

akuta insatser, instabila tider för att utföra arbetsmoment samt kvalitetsbrister som leder till 

ombearbetningar. Om någon av dessa punkter förekommer inom verksamheten finns det 

uppenbarligen effektiviseringsmöjligheter som kan bidra till en mer lönsam verksamhet. Vidare 

menar Storhagen (2011) att svenska företag generellt har en övertro på teknik- och 

metodfaktorer medan framgångsrika japanska företag har prioriterat människan i första hand. 

De japanska företagen menar, enligt Storhagen, att människan först måste vara motiverad och 

vilja jobba med ständiga förbättringar innan det är någon idé att utveckla metod- och 

teknikfaktorerna.  

 

Persson (2002) menar att ungefär 20 procent av ett företags totala kostnader kan bero på olika 

former av felkostnader som kan klassificeras som slöserier. Många gånger är företagen inte ens 

medvetna om dessa, eller åtminstone inte storleksordningen av dem. Sörqvist (2000) refererar 

till en studie som gjorts angående kvalitetsbristkostnader, i studien fann man att 

kvalitetsbristkostnaderna kan stå för 10-30% av ett företags totala omsättning. 

 

Nerell et al. (1994) hävdar att en bra balans mellan social- och teknisk kompetens hos företag 

leder till bättre kvalitet och en ökad effektivitet, därmed ökar även konkurrenskraften. De 

menar även att de sett drastiska produktivitets- och lönsamhetsförbättringar hos företag som 

behållit sin tekniska utrustning och kompetens, men där organisationen har fokuserat på hälsan 

hos de anställda. 

 

3.2 Kvalitet 
Det finns många olika definitioner på kvalitet, en välkänd definition är följande; “kvaliteten på 

en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundens behov och 

förväntningar” (Bergman & Klefsjö, 2007 sid 25) och att “det finns alltid ett sätt att åstadkomma 
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högre kvalitet till en lägre kostnad” (Bergman & Klefsjö, 2007 sid. 47). Storhagen (2011) är inne 

på samma linje och menar att det inte finns något motsattsförhållande mellan kvalitet och tid, 

utan snarare att de går hand i hand. Genom att fokusera på tidseffektivisering har det visat sig 

att även kvaliteten höjs, detta beror till stor del på att det helt enkelt inte finns tid att göra fel.  

 

Sörqvist (2000) menar att avsikten med kvalitetsarbete är att uppnå ett så högt kundvärde som 

möjligt till så låg kostnad som möjligt. Med kundvärde menar de då inte bara slutkonsumenten, 

utan även internt kundvärde. Internt kan det bidra till en ökad motivation och högre grad av 

arbetsglädje. De belyser även vikten av ett engagerat ledarskap, där ledningen har en mycket 

viktig roll i att bland annat skapa rätt förutsättningar för medarbetarna. Viktigt är också att följa 

upp resultaten och återkoppla till medarbetarna. De belyser även att ett tvärfunktionellt 

tänkande är oerhört viktigt, då problem idag ofta uppstår på grund av den tydligt uppdelade 

organisationen där olika avdelningar har tillgång till olika typer av information och mäts på olika 

sätt.  

 

3.2.1 Vikten av kvalitet 
Det finns självklart ett starkt samband mellan god kvalitet och konkurrensförmåga, Kotler et. al. 

(2009) tar bland annat upp att det är oerhört viktigt att ha rätt kvalitet för att tillfredsställa 

kundens förväntningar och få ett gott rykte med återkommande kunder. Bergman och Klefsjö 

(2007) beskriver sambanden mellan kvalitet och lönsamhet. Några av de viktigaste aspekterna 

de tar upp för att bevisa detta samband är nöjdare och återkommande kunder, lägre 

personalomsättning och sjukfrånvaro, bättre marknadsposition, kortare ledtider, 

förutsättningar för kapitalrationaliseringar, minskade kassations- och ombearbetningskostnader 

samt en högre produktivitet. En viktig del inom förbättringsprocessen för 

kvalitetsbristkostnader är enligt Sörqvist (2000) att identifiera och eliminera problem som är 

dolda, och kanske till och med accepterade, inom organisationen. Det kan handla om brister 

som man vant sig vid och helt enkelt lärt sig att leva med. Ytterligare en viktig aspekt är att 

identifiera potentiella problemområden och förebygga dessa innan de uppstår.  

 

3.2.2 Kvalitetskontroller 
För att säkerställa att produkten erhåller korrekt kvalitet utförs kvalitetskontroller, normalt 

handlar det om mottagningskontroll, förstabitskontroll, operatörskontroll, sistabitskontroll, 

kontinuerliga kontroller samt slutkontroll. För att en kvalitetskontroll ska ge något mer än 

endast avvisande eller godkännande av produkter är det viktigt att vidta åtgärder när produkter 

inte godkänns för att på så vis minimera risken att samma fel uppstår igen. Att verkligen vidta 

åtgärder är extra viktigt eftersom en kvalitetskontroll i sig inte är värdeskapande. Den bidrar 

visserligen till att sålla ut avvikande produkter, men om man gör rätt från början behövs inga 
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kontroller. Man vill helst hitta avvikelser så tidigt som möjligt för att undvika onödiga 

kostnader, därför är de tidiga kontrollerna viktiga att utföra (Sandholm, 1999). 

 

3.2.3 Dolda kvalitetsbristkostnader 
Enligt Juran (1999) underskattas ofta storleksordningen på ett företags kvalitetsbristkostnader. 

Det beror ofta på att det finns kostnader kopplade till kvalitetsbristkostnaderna som man inte 

tänker på, eller som helt enkelt är svåra att beräkna. Därav är de mätbara kostnaderna, som 

kan vara produktionskostnaden för det kasserade materialet, bara en bråkdel av de totala 

kvalitetsbriskostnaderna. Sörqvist (1998) illustrerar detta fenomen genom ett isberg, se figur 

3.1 nedan. Juran (1999) nämner även bland annat kostnad för omkonstruktion samt kostnad för 

att förändra processer.  

 
Figur 3.1 Isberget (Sörqvist, 1998, sid 39). 

 

3.2.4 Mätning av kvalitetsbristkostnader 
En viktig anledning till att mäta kvalitetsbristkostnader är för att kunna visa vad det faktiskt 

kostar i pengar (Juran, 1999). Det har visat sig att en viktig del i arbetet med att eliminera 

kvalitetsbristkostnader är att få med ledningen och öka deras engagemang, för att på så sätt 

öka prioriteten för denna uppgift. För att ledningen ska få upp ögonen för 

kvalitetsbristkostnader har det återigen visat sig vara viktigt att kunna visa hur mycket dessa 

kvalitetsbristkostnader faktiskt kostar (Dale & Plunkett, 1999). Vidare menar Sörqvist (1998) att 

en av de stora fördelarna med att mäta och ta fram statistik är att det faktiskt går prioritera och 

satsa på att lösa de problem som kan bidra till största möjliga besparingar. 
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3.3 Standardisering 
För att uppmärksamma avvikelser och uppnå en förutsägbarhet, gällande bland annat kvalitet 

och tid, är det viktigt att standardisera. En standard är aldrig något facit, men den beskriver det 

för stunden bäst kända arbetssättet. Att standardisera är ett sätt att arbeta med ständiga 

förbättringar där standarden hela tiden görs om till det bättre (Petersson et al., 2009). 

 

Vidare säkerställer man en minskad tidsvariation och en jämnare kvalitet om en väl utarbetad 

metodstandard finns och används. Om en metodstandard alltid efterföljs av medarbetarna kan 

de förhoppningsvis själva hitta brister och effektiviseringsmöjligheter i denna. När en 

metodstandard utformas bör man ha högsta prioritet på säkerhet och ergonomi i första hand, 

samt kvalitet och effektivitet i andra hand. Även om effektiviteten sjunker något när en 

metodstandard med fokus på ergonomi och säkerhet appliceras, så säkerställer man att 

spridningen i tidsåtgång beroende på vilken person som utför arbetet minimeras. Detta leder i 

sin tur till ett mer balanserat flöde med stabila processer (Petersson et al., 2009).   

 

3.4 Motivation 
Nerell et al. (1994) menar att det är mycket viktigt med återkoppling och uppskattning till 

medarbetarna, detta är dock något som ofta glöms bort då man framförallt fokuserar på att 

uppnå en effektiv produktion. Medarbetarna har ett stort behov av att få reda på om man 

uppskattar deras arbete eller vad som skulle kunna göras bättre. Detta skapar en känsla av att 

man är betydelsefull och det ger även en känsla av trygghet. Allt detta sammantaget blir en 

form av belöning. Just belöning är oerhört viktigt och det är alltså inte bara lönen som spelar 

roll. 

  

3.5 Informationsöverföring 
Information finns idag nästan i överflöd, detta kan leda till att den information som behövs vid 

en specifik situation kan vara svår att finna om man inte har ett väl strukturerat system 

(Persson, 2002). Storhagen (2011) belyser vikten av en snabb och pålitlig informationshantering 

då information många gånger kan vara en färskvara. Mattsson (2012) belyser där med att 

informationen således behöver vara korrekt, tidsaktuell och komplett. 

 

En viktig del inom förbättringsarbete är att ta tillvara på medarbetarnas idéer och förslag. För 

att nå framgång krävs att man kombinerat med informationsinsamlingen kontinuerligt ger 

feedback av såväl genomförda förbättringar som befintliga förslag. Intern marknadsföring över 

rutinerna för detta arbete krävs dessutom (Sörqvist, 2000). 

 

3.5.1 Kommunikation 



19 
 

Att ha en bra strategi för kommunikation inom ett företag kan vara helt avgörande. En bra 

strategi för kommunikation leder bland annat till en ökad motivation och ett förbättrat 

samspel. Utöver detta kan det bidra till en ökad produktivitet, minskad frånvaro och minskade 

omkostnader (Hargie et al., 2002). En väl utformad kommunikationsstrategi möjliggör även till 

en bra återkoppling. Utan återkoppling är det svårt att lära från eventuella misstag och på så 

sätt utvecklas. Återkoppling bör även ske på saker som utförts bra, för att på så vis minska 

osäkerheten (Kaufmann et al., 2010). 

 

Katz och Kahn (1978) tar upp två olika typer av kommunikation, nämligen uppåtriktad och 

nedåtriktad. Den nedåtriktade kommunikationen, det vill säga från chefer till medarbetare, har 

en styrande funktion. Det kan handla om att ge återkoppling samt att förmedla 

arbetsinstruktioner. Den uppåtriktade kommunikationen handlar vanligtvis om 

förbättringsförslag, arbetsrelaterade problem och så vidare. 

 

3.5.2 Dokumentation 
Det finns två typer av dokument, de som styr vad som ska hända och de som visar vad som 

hänt. De styrande dokumenten kan till exempel vara arbetsinstruktioner som bidrar till att man 

blir mindre individberoende. De andra dokumenten handlar om att dokumentera vad som har 

utförts, det är även viktigt att spara dessa dokument på en strategisk plats så de blir enkla att 

hitta. På så sätt undviker man icke värdeskapande tid i form av att leta och utreda saker som 

det redan finns information om (Persson, 2002).  

  

3.6 Metoder för att definiera rotorsaken 
För att definiera rotorsaken finns en rad olika möjligheter och metoder, många kan med fördel 

användas som komplement till varandra. Nedan beskrivs några utav dessa. 

 

3.6.1 5W2H 
Detta är en metod som kan användas för att förstå problemet på ett bättre sätt. Genom att 

ställa sig följande frågor ökar sannolikheten för att identifiera den verkliga rotorsaken. 

- Who - Vem gjorde det? 

- What - Vad hände? 

- Why - Varför hände det? 

- Where - Vart hände det? 

- When - När hände det? 

- How - Hur gick det till? 

- How many - Hur många/mycket handlar det om? 

(Qualitugurus.net) 
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3.6.2 Fem varför 
En annan metod för att jobba med ständiga förbättringar och hitta grundorsaken till problemet 

är “fem varför”. Metoden går ut på att ställa sig frågan varför fem gånger, det behöver inte vara 

exakt fem gånger men man har funnit att efter man ställt sig frågan “varför” fem gånger brukar 

man kunna identifiera den verkliga rotorsaken (Liker, 2004; Petersson et al., 2009). 

 

3.6.3 PDCA 
PDCA är en förkortning för Plan Do Check Act. Det är en av de mest använda cyklerna för att 

arbeta med ständiga förbättringar. Samtidigt som det är en av de mest använda är det troligen 

även en av den minst förstådda. Många företag tenderar att ha för stort fokus på Do medan 

man glömmer bort Plan, Check och Act. (Petersson et al., 2009). Hela principen beskrivs i figur 

3.2. 

 
Figur 3.2 PDCA (Qualitycontrolarticles) 

 

3.6.4 Fiskbensdiagram 
För att undersöka rotorsaken till ett problem kan ett fiskbensdiagram vara till hjälp (figur 3.3). 

Ett fiskbensdiagram är ett kvalitativt verktyg som bygger på brainstorming utifrån ett känt 

problem. Eftersom det handlar om brainstorming är det en fördel om en homogen 
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tvärfunktionell grupp av personer sätts ihop. Problemet skrivs ned och sedan listas de tänkbara 

bidragande orsakerna under olika kategorier, så som till exempel maskin, metod, människa, 

material, mätsystem samt miljö. Under dessa huvudkategorier fyller man sedan på med de 

tänkbara orsakerna. Under metod kanske det saknas rutiner, människan kanske saknar 

kompetens och så vidare (Bicheno et al., 2013). 

 

 
Figur 3.3 Fiskbensdiagram (Wikipedia.org) 

 

3.8 80/20-regeln 
80/20-regeln eller Paretoprincipen som den också benämns innebär kortfattat att en stor andel 

av något står för en liten den av den totala populationen och vice versa. För artiklar som säljs 

hos ett företag skulle detta innebära att 20 procent av artiklarna står för 80 procent av 

omsättningen. Det skulle även kunna innebära att 20 procent av artiklarna står för 80 procent 

av alla avvikelser. Man bör således dela in artiklarna efter olika kriterier som anses viktiga, för 

att på så sätt kunna satsa mer på de artiklar som ger störst effekt. (Hopp & Spearman, 2011).  
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4 Genomförandet 
I detta kapitel beskrivs hur uppgiften metodmässigt har lösts utifrån den bakomliggande teorin 

till metodiken som beskrivits i kapitel 1.7. 

 

Studien har utförts till stor del utifrån kvalitativa undersökningsmetoder, med fokus på 

intervjuer, observationer och så kallade workshops eller fokusgrupper. Inledningsvis fördes 

diskussioner med bland annat produktionschefen, konstruktionsavdelningen, 

produktionsanställda och planeringsavdelningen för att definiera nuläget och de problem som 

de upplevde fanns inom företaget. För att uppnå en ökad förståelse och bland annat kunna 

identifiera relevanta intervjufrågor och avgränsningar användes sedan en kvantitativ metodik 

för att samla in data. Den kvantitativa metoden bestod bland annat av att samla in data över 

företagets kassationer från affärssystemet, dessa data analyserades sedan med hjälp av Excel. 

Den data som ansågs mest avvikande eller på annat sätt stack ut från mängden har sedan 

analyserats djupare. Denna kvantitativa analys användes dock som tidigare nämnts främst för 

att skapa en djupare förståelse och för att på så vis kunna kartlägga nuläget. Den insamlade 

datan bidrog även till att tydligare avgränsningar kunde genomföras. Utifrån datan har studien 

sedan lösts på ett kvalitativt sätt.  

 

För att finna ytterligare inspiration och ytterligare stöd i teori har annan forskning inom 

liknande områden studerats. Utöver detta har böcker och övriga artiklar varit grunden till den 

teoretiska referensramen. 

 

Under tiden som den teoretiska referensramen bearbetades, utfördes intervjuer och 

workshops parallellt hos företaget. Detta gjordes för att testa teorin i praktiken och för att 

studera ur väl teorin stämde överens med praktiken. 

 

När all relevant fakta var insamlad började själva analysen av all insamlad primär- och 

sekundärdata. Biggam (2008) menar att det är viktigt för att höja trovärdigheten att både 

använda primär- och sekundärdata. Mer beskrivning om datainsamlingen följer nedan. 

 

4.1 Primärdata från affärssystemet 
Avvikelser stämplas redan idag i affärsystemet. Det framgår dock från intervjuer och 

observationer att det ibland slarvas med stämplingarna. Det kan bland annat handla om att 

man missar stämpla helt, vilket leder till saldofel. Det kan även vara så att stämplingarna av 

kassationerna sker på fel station, detta förekommer om man missar en avvikelse på den egna 

stationen och skickar produkten vidare i flödet. Att stämplingarna inte fungerar helt 

tillfredsställande kan medföra att datainsamlingen som varit grunden för denna analys i vissa 



24 
 

fall inte stämmer till 100 procent. Den bör dock ge en fingervisning om hur verkligheten ser ut, 

därför har dessa data använts för att kartlägga nuläget över kassationerna. Samtliga kassationer 

som har stämplats i affärssystemet sedan den första januari år 2013 till och med slutet av mars 

år 2015 har samlats in. Kassationslistan tillsammans med annan relevant data exporterades från 

affärssystemet till Excel för vidare analys (se bilaga 4). Genom att skapa pivot-tabeller blev 

matrisen med flera tusen rader och ett tjugotal kolumner avsevärt mycket enklare att 

analysera.  Ett flertal diagram med olika parametrar som utgångspunkt skapades, på så sätt blev 

det enklare att skapa en förståelse av nuläget. Dessa diagram har varit till stor hjälp för att 

avgränsa och definiera tänkbara problemområden för vidare analys. Biggam (2008) belyser 

vikten av att både använda sig av primär och sekundärdata. Datainsamlingen från 

affärssystemet tillsammans med intervjuer, observationer och en work-shop har således 

bidragit till en bra grund för denna fallstudie. 

 

4.2 Intervjuer 
I detta arbete har flertalet intervjuer genomförts, samtliga enligt den metodik Sörqvist (2000) 

beskriver som djupintervjuer. Intervjuerna har alltså förberetts med övergripande 

frågeställningar och funderingar men sedan utförts på ett öppet sätt (se bilaga 1). Så som 

Sörqvist (2000) beskriver har detta bidragit till en ökad förståelse och flertalet olika synvinklar 

på problemen. 

 

För att öka sannolikheten till att få ut så många synvinklar som möjligt har intervjuer utförts 

med personer på olika positioner och avdelningar på företaget. 

 

För att bland annat undersöka generaliserbarheten har även en intervju hållits med en till 

företaget oberoende person. Denna intervju genomfördes med en anställd på Monitor 

Industriutveckling AB som levererar affärssystem till små- och medelstora företag. Monitor har 

således ett stort kontaktnät med liknande företag som kunder och har god inblick i hur företag 

likt Tykoflex arbetar och vilka problem som ofta finns. Syftet med denna intervju var att ta reda 

på hur andra företag som använder deras affärssystem generellt hanterar kassationer och 

andra kvalitetsbristkostnader. Syftet med intervjun var även att stärka validiteten med arbetet, 

genom att undersöka om problemen och företaget i sig kan anses vara liknande andra företag.  

Biggam (2008) menar bland annat att en utvald grupp måste vara representativ för hela 

populationen för att uppnå en hög validitet. Utifrån denna intervju kan då konstateras att 

validiteten för arbetet anses vara hög då det framgick att många företag kan liknas vid Tykoflex 

verksamhet. De problemområden som beskrevs kändes dessutom igen som vanligt 

förekommande. 
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4.3 Workshop 
För att samla in ytterligare data har en workshop utförts. Hur den gick till och vad som framkom 

beskrivs mer detaljerat i kapitel 5.3. Syftet var, så som Sörqvist (2000) beskriver, att få en ökad 

förståelse för hur det dagliga arbetet faktiskt fungerar, samtidigt som de anställda kunde delge 

sina synpunkter gällande bland annat avvikelsehantering. Workshopen utfördes på CNC-

avdelningen. Denna urvalsgrupp togs fram eftersom dataanalysen visade att högst 

kassationskostnader återfanns på CNC, denna avdelning är dessutom liten sett till antalet 

medarbetare vilket förenklade processen. För att få en så objektiv bild av verkligheten som 

möjligt agerade jag personligen mer som en observatör efter att tillräckligt underlag tagits fram 

till medarbetarna. Att vara mindre aktiv som moderator är helt okej enligt Sörqvist (2000) som 

beskriver att hur pass aktiv en moderator är beror helt på situation. 

 

4.4 Observationer 
I detta arbete har observationer legat som relativt stor grund till datainsamlingen. Detta beror 

på att jag själv arbetat deltid på kvalitetsavdelningen hos företaget i ungefär nio månader. På så 

sätt har relativt god kunskap om företagets produkter, processer och rutiner erhållits då jag 

själv varit delaktig i det ordinarie arbetet. Utifrån Kylén (2004)´s definitioner av observationer är 

det främst två olika typer som använts, fria observationer samt utprövning eller övning.  

 

Utprövning eller övning - Under ordinarie arbetstid har både de rutiner som följs och den 

utrustning som nyttjats använts. Under tiden för ex-jobbet har sedan dessa rutiner och 

arbetsmetoder kontrollerats med intervjuer för att säkerställa att de efterföljs samt om de 

anses fungera på ett tillfredsställande sätt. Genom de egna observationerna har vissa 

förbättringsmöjligheter hittats, mer om dessa i kapitel 6, Analys och diskussion.   

 

Fria observationer - Detta har skett löpande, både under ordinarie arbete samt under tiden för 

examensarbetet. Det som dokumenterats har varit av blandad karaktär, exempel kan vara hur 

de tilltänkta rutinerna ser ut kontra hur det faktiskt utförs i praktiken. 

 

4.5 Sekundärdata 
Biggam (2008) menar att en väl utförd studie behöver både primär- och sekundärdata för öka 

trovärdigheten. I denna studie har sekundärdata hämtats från böcker och artiklar. Detta har 

sammanfattats i teori-kapitlet och sedan ställts mot den insamlade primärdatan i kapitel 6, 

analys och diskussion.  
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5 Faktainsamling 
I detta kapitel kommer all information och data som samlats in att redovisas. Hur detta gått till 

beskrevs tidigare i kapitel 4, Genomförandet 

 

5.1 Kartläggning över kassationer 
För att kartlägga kassationernas omfattning har data hämtats från affärsystemet och sedan 

analyserats med hjälp av Excel. Den data som hämtats är från den första Januari år 2013 till och 

med Mars månad år 2015. Samtliga diagram som visas nedan kommer vara med data för hela 

detta intervall, om inget annat anges. 

 

När kassationer sker i dagsläget stämplas det antal som kasseras tillsammans med en 

kassationskod i affärssystemet. Kassationskoden ska beskriva vilken typ av orsak man anser att 

kassationen beror på. Statistiken visar att tillverkningsfel är den kassationskod som är vanligast 

då den står för 61 procent av kassationerna, konstruktionsfel står för 20 procent medan de 

övriga tillsammans står för 19 procent (se figur 5.1). Detta är dock vad operatörerna anser, 

utifrån observationer och intervjuer kan konstateras att man inte är så noga med just 

kassationskoden.  

 

 
Figur 5.1 Kassationsorsak 
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I figur 5.2 visualiseras vilken produktionsgrupp (avdelning) som står för störst andel av de totala 

kassationskostnaderna, nedan beskrivs hur stor procent av företagets totala kassationer som 

varje avdelning står för. Det visar sig att tre avdelningar står för ungefär 70 procent av den 

totala kassationskostnaden. CNC-avdelningen är den avdelning med allra störst 

kassationskostnad då den står för drygt 35 procent av företagets totala kassationskostnader. 

Därefter följer press och kvalitetskontroll med 18 procent vardera. 

 

 
Figur 5.2 Kassationskostnad per avdelning 

 

Genom att undersöka vilka avdelningar som står för flest kassationer till antal och tillfällen ser 

det något annorlunda ut. Där visar det sig att pressavdelningen är den avdelning med högst 

antal, följt av CNC och svets i båda fallen. Pressavdelningen står för ungefär 60 procent av 

företagets totala antal kassationer och drygt 40 procent av företagets kassationstillfällen (Se 

bilaga 2). 

 

Vidare undersökning visar att det på CNC-avdelningen finns fyra artiklar som tillsammans står 

för 66 procent av den totala kassationskostnaden på avdelningen (Figur 5.3 & 5.4). Dessa 
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produkter står även för 22,7 procent av alla kassationstillfällen samt 30 procent av den totala 

mängden kassationer på avdelningen. 

 

 
Figur 5.3 Kassationskostnad per produkt på CNC 

 

 
Figur 5.4 Kritiska produkter på CNC 

 

Genom att även se till den totala årsvolymen för varje produkt kan en mer rättvis bild av 

nuläget skapas. Det skulle kunna vara så att en produkt med mycket kassationer även har en 

väldigt stor årsvolym. Genom att då även ta med årsvolymen i beräkningarna genereras en mer 

rättvis bild genom att undersöka hur stor procent av årsvolymen som blivit kasserade. I figur 5.5 

visas ett sådant diagram. De fyra kritiska produkterna som identifierats ovan befinner sig 

samtliga i den vänstra delen av diagrammet och har alltså även en hög kassationsgrad i 

förhållande till sin årsvolym. Detta diagram kan vara något missvisande då den data som 

hämtats från affärssystemet gällande årsvolym och kasserat antal inte är helt pålitlig. Det kan 

bland annat bero på att årsvolymerna blivit felaktigt registrerade eller att det slarvats med 

stämplingen av kassationer. Detta antagande har gjorts eftersom diagramet visar att 45 procent 
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av årsvolymen har kasserats av en produkt, detta känns lite väl högt. Det skulle dock kunna vara 

så att man vid ett tillfälle fått kassera en hel batch, om så är fallet kan siffrorna stämma. 

 
Figur 5.5 Kasserat antal dividerat med årsvolym per produkt på CNC 

 

Kontrollavdelningen 

Kontrollavdelningen är ingen värdeadderande operation utan just en kvalitetskontroll där delar 

av företagets produkter passerar. Artiklarna kontrolleras då mot ritningsunderlaget för att 

säkerställa att måtten ligger inom de utsatta toleranserna och att inga skador eller andra 

defekter finns på produkterna. När avvikande produkter uppmärksammas stämplas de på 

samma sätt som för övriga operationer om de måste kasseras. Genom att undersöka antal 

kassationstillfällen per produkt på kontrollavdelningen visar det sig att en produkt står för 30 

procent av dessa (se figur 5.6). Detta är för övrigt samma produkt som hade flest 

kassationstillfällen på CNC-avdelningen. Antal kassationer och kassationskostnad per produkt 

ser liknande ut, dessa visas i bilaga 2. 
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Figur 5.6 Antal kassationstillfällen per produkt på Kontrollavdelningen 

 

5.2 Intervjuer 
Nedan presenteras vad som framkommit av de intervjuer som genomförts inom detta arbete. 

 

Produktionsanställda 

Från intervjuerna framkommer det att majoriteten av de intervjuade inte skulle ha något emot 

en något mer omfattande rutin för kassationer och ombearbetningar. De skulle snarare se detta 

som något positivt, då det i dagsläget upplevs som väldigt otydligt hur man bör gå tillväga. Även 

återkoppling gällande kassationer framhävs som positivt av de intervjuade, eftersom man då får 

reda på utfallet vilket kan bidra till en positiv utveckling. 

 

Som grundorsak till de kvalitetsavvikelser som förekommer nämns bland annat bristfälliga 

arbetsinstruktioner, dåliga ritningsunderlag, brist på utbildning samt allmänt slarv. En del av det 

slarv som förekommer är att det i arbetsinstruktionen kan stå att var tionde bit ska kontrolleras, 

det framgår dock från intervjuerna att detta inte följs alla gånger. De fixturer och verktyg som 

används anses även ha varierande kvalitet. Det finns idag inte heller något specifikt system där 

man kan hålla koll på status för dessa verktyg och fixturer. Vissa avdelningar har skapat egna 

system för att hålla koll på sina fixturer och verktyg.  

 

Operatörerna menar att de skulle kunna utföra mer kontroller själva, men att det då skulle 

krävas bättre utrustning och verktyg. Även tydligare kontrollinstruktioner samt viktiga 

kontrollmått skulle uppskattas.  
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Monteringen 

Intervjuer har även utförts med personal på monteringen. Det är oftast dessa personer som 

uppmärksammar avvikande eller defekta produkter i samband med monteringen. Det kan 

handla om att produkten inte går montera ihop eller att det finns uppenbara synliga fel. Dock 

poängteras att det inte finns några tydliga rutiner för vad som kan släppas igenom eller inte. 

Oftast går man till den kvalitetsansvarige på företaget för vidare guidning. Det framgår dock att 

man inte alltid gör detta, då blir det mer en avvägning som kan variera beroende på person och 

tillfälle. Man saknar en person i närheten till kontrollen som kan fungera som slutkontrollant. 

Man önskar även tydligare instruktioner för vad som bör kontrolleras extra noga i samband 

med montering. 

 

Produktionschef 

En intervju genomfördes med produktionschefen, han menar att det finns en tilltänkt rutin att 

följa när avvikelser uppstår, men att den inte följs. Denna rutin behöver ses över. En 

sammanfattning av denna rutin som är hämtad från ledningssystemet följer nedan. 

 

Kvalitetsansvarig är ansvarig för avvikelser i tillverkning. Produktionschefen ansvarar för 

upprättande av förebyggande åtgärder inom organisation och personalfrågor. Ansvar för 

respektive delmoment (aktivitet), se nedan. 

Omfattning: Alla komponenter och slutprodukter som tillverkas. 

• Vid påträffande av fel ska Kvalitetsansvarig alternativt gruppansvarig kontaktas för 

registrering av intern avvikelse i affärssystemet Monitor. All hantering av det felaktiga godset 

och dess avvikelserapport (utredningar, möten, beslut, kassationer, omarbetningar, 

förebyggande åtgärder, uppföljningar mm) skall dokumenteras i avvikelserapporten i Monitor 

tills den är avslutad. 

 

Kvalitetsansvarig alternativt produktionschef beslutar om åtgärd med godset (godkänna med 

anmärkning, underkänna, justering/omarbetning, skrotning mm). I komplicerade fall kan 

särskilt tekniskt stöd och utredningar behövas. Justering/omarbetning registreras som aktivitet i 

rapporten för att därefter dokumenteras. 

 

I nuläget hamnar alla avvikelser på produktionschefens bord. Enligt honom vore det bättre om 

det på något vis gick fånga upp och kanalisera in dessa avvikelser på ett bättre sätt. Om det till 

exempel visar sig att det är en fixtur som är dålig och behöver korrigeras då måste 

produktionsteknikerna få reda på detta i ett tidigt skede. Många gånger kan det vara en 

kombination av olika orsaker och då skulle kommunikationen mellan olika avdelningar behöva 

bli bättre. Det finns troligen oftast kunskap om vad som behöver förbättras hos personer inom 
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organisationen, men om allt måste gå via produktionschefen kan delar av detta missas. Han 

menar även här att en bättre integration mellan avdelningarna skulle behövas för att få med 

alla synvinklar och fakta kring de avvikelser som förekommer. Det framgår även att det finns 

tilltänkta rutiner många gånger, men att de inte följs. 

 

Planering 

Planeringsavdelningen har god kunskap om vad som händer i produktionen och ser ofta i ett 

tidigt skede när kassationer eller ombearbetningar har skett. Varje morgon klockan nio har man 

ett möte tillsammans med de anställda i produktionen. Där går man igenom vad som ska göras 

under dagen och stämmer av så att arbetet går utföra enligt plan. Planeringsavdelningen är 

normalt inte inblandad i kassationsärenden, men skulle inte ha något emot att bli mer 

inblandade i dessa frågor eftersom de ofta har bra kännedom om vad som inträffat. Man går 

alltså normalt inte igenom vad som gått bra eller mindre bra under gårdagen, utan fokuserar på 

vad som ska utföras under dagen. Detta beror på att man anser att det varit viktigare att 

fokusera på det som ska utföras och inte vad som utförts. Planeringsavdelningens huvudsakliga 

uppgift är nämligen att se till så att tidsplanen efterföljs. 

 

Konstruktion 

Konstruktionsavdelningen blir inblandad när man anser att ritningsunderlagen är bristfälliga. De 

menar att de ofta får höra i tidigt skede när något på ritningen inte stämmer och kan då 

korrigera detta. Det brukar gå till så att någon från produktionen alternativt kvalitetsansvarig 

tar upp dessa ärenden med dem. Detta kan framföras på olika sätt, det kan till exempel vara en 

utskriven ritning med kommentarer på eller så berättar man muntligen vad problemen är. 

 

Kvalitetsansvarig 

Intervjun med företagets kvalitetsansvarige kan sammanfattas på ungefär samma sätt som 

intervjuerna med de produktionsanställda. I övrigt nämns att fler kontroller borde utföras av 

operatörerna själva, många gånger står det till och med på arbetskortet att kontroll ska ske 

med jämna mellanrum, till exempel var femte detalj. Det slarvas dock mycket med detta och 

man förlitar sig mycket på den kvalitetsansvarige. Tydligare krav och mer ansvar skulle behöva 

ställas på de anställda i produktion gällande hur viktigt det är att följa de rutiner som finns och 

utföra de kontroller som finns beskrivna.  

 

Varför man inte har lagt så stor vikt vid de avvikelser som finns hos företaget tror han kan bero 

på att företaget redan har ganska god vinstmarginal idag. Det hade nog varit annorlunda om 

man legat precis på gränsen till att gå med vinst. Som övrig synpunkt nämndes att 

arbetsbelastningen på kontrollavdelningen kan vara väldigt ojämn. Det är inget han egentligen 

har något emot, men det kan påverka hur pass noga kontrollerna utförs. Om det är väldigt 
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mycket att göra blir det naturligt att det inte går kontrollera lika många produkter som man 

kanske borde göra. 

 

Monitor Industriutveckling AB 

Då kassationer och kvalitetsbristkostnader är ett problem som många företag har genomfördes 

en intervju med en anställd på Monitor Industriutveckling AB. Monitor är Sveriges främsta 

affärssystem hos små- och medelstora tillverkande företag (Monitor.se) och det är just Monitor 

som används hos Tykoflex. Den intervjuade har dessutom besökt Tykoflex ett antal gånger och 

känner därför till verksamheten bra. Först och främst bekräftades att Tykoflex kan anses vara 

ett typiskt företag de levererar sitt affärssystem till, därmed finns många företag med liknande 

problem menar han. 

 

En fråga som ställdes var hur företag som anses duktiga gällande hanteringen av kassationer 

och andra kvalitetsbristkostnader arbetar. Här betonar han hur viktigt det är att stämplingar 

och annan information som matas in i affärssystemet sker på rätt sätt, annars blir det “skit in, 

skit ut”. Det vill säga, knappar man in fel data från början kommer resultatet av detta också bli 

fel. Det gäller alltså att vara noggrann och ha tydligt kommunicerade nyckeltal att mäta efter. 

Exempel på vad företag brukar göra är att bland annat koppla instruktionsdokument och bilder 

till artiklarna eller processerna i affärssystemet. Man kan till exempel märka upp en fixtur, 

knäppa en bild på den och föra in den i affärssystemet. Det går sedan koppla denna fixtur till de 

artiklar den berör via verktygsregistret i affärssystemet, på så sätt kan operatörerna enkelt få 

fram en instruktion och en bild på fixturen som ska användas. Detta snabbar upp processen och 

minimerar osäkerheten. Dessutom loggas fixturerna på ett bra sätt där det enklare går hålla koll 

på status för dessa, till exempel när det är dags för kalibrering eller service. 

 

Vidare bör man enligt honom ständigt kontrollera sina kassationskostnader, vilket det finns 

underlag för i affärssystemet. Det viktigaste är dock, som delvis redan nämnts, att sätta upp 

tydliga rutiner och alltid vara noga med stämplingar. Vidare är det enligt honom sunt förnuft 

som gäller, det måste givetvis finnas rätt ritningsunderlag, arbetsinstruktioner och så vidare. 

Ordning och reda helt enkelt, där det är viktigt att märka upp och hålla ordning på fixturer och 

verktyg samt se till att ha uppdaterade och korrekta arbetsinstruktioner och ritningsunderlag. 

 

5.3 Work-shop 
För att få in färsk information kring arbetet och avvikelser som kan förekomma skapades en 

matris för att samla in data. De anställda ombads fylla i matrisen för varje tillverkningsorder 

som utfördes. Vad som bland annat fylldes i var artikelnummer, batchstorlek, antal kassationer 

och trolig kassationsorsak (se bilaga 3). Några av de mest kasserade produkterna utifrån 

kartläggningen i kapitel 5.1 tillverkades under tiden för denna work-shop. Det förekom några 
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olika typer av defekter som ledde till kassationer även i samband med denna workshop. I figur 

5.7 visas ett exempel på en produkt med två olika defekter. 

 

 
Figur 5.7 Kritisk produkt 

 

Produkten i figur 5.7 ovan är den som haft flest kassationer utifrån den data som samlats in från 

affärssystemet. I bilden ovan har det blivit två olika typer av fel och de uppmärksammades på 

kontrollavdelningen. Produkterna ovan var inte från samma batch utan tillverkades vid olika 

tillfällen. Det har förekommit flera olika typer av fel på den här produkten, men i fallet ovan har 

produkten till vänster ett för litet hål i mitten. En orsak till detta visade sig vara att hålet i 

mitten bearbetades först, när sedan de två hålen på sidorna bearbetades så pressades 

materialet mot mitten. Detta medförde att mittenhålet fick en något oval form som hamnade 

under den tillåtna toleransen på den smalare delen. Ett sätt att lösa problemet skulle kunna 

vara att ändra arbetsordningen genom att först bearbeta hålen på sidorna och slutligen 

mittenhålet. Arbetsordningen var dock svår att ändra på av flera anledningar. Lösningen på 

problemet blev att skapa en ny fixtur med en axel genom mittenhålet som gör att materialet 

inte kan pressas ihop. Förslaget om en ny fixtur som åtgärd till problemet togs tillsammans med 

en av företagets produktionstekniker. 

 

Produkten till höger har fått en för liten yttre diameter efter svarvning. Den troliga orsaken är 

enligt operatören att detta var den första produkten som tillverkades efter ett skärbyte. 

Maskinen programmerades inte om vilket medförde att mer material svarvades bort då det 
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tidigare skäret var något slitet. Felet uppmärksammades efter en förstabitskontroll och på så vis 

blev inga fler produkter i denna batch kasserade. Maskinen programerades om, i övrigt vidtogs 

ingen åtgärd. 

 

En reflektion över detta som framkom i diskussion med operatörerna och företagets 

kvalitetansvarige var att man kanske borde se över hur ofta skären bör bytas. Om skärbyten 

sker mer frekvent bör det inte kunna bli så stor differens mellan varje batch eftersom skären då 

byts innan de blir utslitna. Operatörerna är medvetna om att skären slits några hundradelar och 

försöker hålla koll på dessa. 

 

Olika typer av avvikelser inträffade alltså under tiden för denna workshop. Det finns ett 

flertal olika metoder att använda som hjälpmedel för att identifiera rotorsaken, några av 

dessa har beskrivits i teorikapitlet. Då tiden varit knapp gick vi aldrig in på djupet och 

testade någon av dessa metoder. Vad som dock framkom, i samband med en diskussion 

när ett av de återkommande problemen uppstod, var att arbetsinstruktionerna var 

bristfällig och att man helt enkelt fick testa sig fram vid tillverkningen. Diskussionen 

löpte vidare och man kom fram till att arbetsinstruktioner och övrig dokumentering 

faktiskt ofta var bristfällig. Detta skulle med andra ord kunna vara en av rotorsakerna till 

de problem som uppstår, då just bristfällig dokumentation och kommunikation ansågs 

vara gemensamt för flertalet av problemen. Man borde bli bättre på att på något vis 

dokumentera när ett problem uppstått och hur man åtgärdade problemet. För att 

kunna gå tillbaks och se över detta vid nästa tillverkning av den produkten. Mer om allt 

detta i kapitel sex, Analys och diskussion. 

 

5.4 Observationer 
Under tiden för examensarbetet och även innan examensarbetet startade har observationer 

utförts hos företaget. Dels har det handlat om fria observationer, där det bland annat 

framkommit att inga tydliga rutiner följs vid hanteringen av kassationer. Det är även uppenbart 

att det slarvas med stämplingar i affärssystemet överlag, då det bland annat varit en anställd 

från Monitor hos företaget för att tala om vikten av att stämpla på ett korrekt sätt. Om inte 

stämplingar sker på ett korrekt sätt blir det näst intill omöjligt att utföra ett bra arbete för bland 

annat produktionsplanerarna, då varken saldo eller tider kommer att stämma. Samtliga 

anställda deltog i denna kurs och flertalet anställda suckade och skyllde ifrån sig på varandra.  

 

Genom att även delta i företagets processer, främst på kontrollavdelningen kan konstateras att 

det många gånger saknas tydliga och detaljerade kontroll- och arbetsinstruktioner. Som 

nyanställd försvårar detta processerna och en uppenbar risk att göra fel finns. Många anställda 

har arbetet länge hos företaget och för dem är det inga problem, men det skulle kunna 
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innebära en stor risk när dessa personer går i pension eller om de av annan anledning väljer att 

lämna företaget.  

 

5.5 Identifierade problemområden 
Nedan sammanfattas några av de problemområden som framkommit från datainsamlingen.  

- Den tilltänkta rutinen i samband med avvikelser upplevs inte fungera.  

- Statistik över avvikelser saknas, förutom när en avvikelserapport skapats. 

- Bristande återkoppling och forum att ta upp problemområden i. 

- Ritningsunderlag samt kontroll- och arbetsinstruktioner kan vara bristfälliga. 

- Återkommande kassationer på samma produkter. 

- Varierande arbetsbelastning på kontrollavdelningen. 

- Man önskar fånga upp information gällande kassationer och ombearbetningar snabbare, 

för att kunna åtgärda problemen. 

- Slarvas med stämplingar, eller så utförs de på olika sätt. 

- Oordning bland verktyg och fixturer med dålig koll på status. 

- Det finns mycket rutiner i ledningssystemet vilket är ett krav för ISO-certifiering, dock 

har man i praktiken dålig koll på vad dessa rutiner säger och i vissa fall även om dess 

existens.  
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6 Analys och diskussion 
I detta kapitel diskuteras vad som framkommit i nulägesbeskrivningen och faktainsamlingen, 

detta diskuteras och analyseras sedan utifrån vad som framkommit i teorikapitlet. 

 

6.1 Sammanfattning och jämförelse - Nuläge vs. Teori 
Till att börja med går det konstatera att verksamheten har effektiviseringsmöjligheter, då 

Storhagen (2011) bland annat beskriver att företag med kvalitetsbrister som leder till 

ombearbetningar eller kassationer har uppenbara effektiviseringsmöjligheter. För att bli mer 

effektiv och undvika de slöserier som förekommer menar Storhagen (2011) samt Nerell et al. 

(1994) att svenska företag borde ta efter de japanska företagen och satsa mer på människan. 

De har sett drastiska förbättringar hos företag som först och främst satsat på människan vilket 

bidragit till att de anställda blivit mer motiverade. Det kan vara tillräckligt att ge återkoppling 

och feedback för att öka motivationen hos personalen (Hargie et al., 2002; Kaufmann et al., 

2010; Petersson et al., 2009). I dagsläget har företaget endast en produktionschef som har 

personalansvar för samtliga medarbetare i produktionen. Detta skulle utifrån befintlig teori 

kunna medföra en situation där det blir svårt att delge bland annat återkoppling till personalen. 

Arbetsbelastningen för produktionschefen är hög och det finns en uppenbar risk att man inte 

hinner med att återkoppla. Att på något sätt återgå till så kallade team leaders skulle därav 

kunna vara att rekommendera. 

 

6.1.1 Informationshantering 
Utifrån de problemområden som identifierats går det konstatera att samtliga har att göra med 

informationshantering. Det kan både vara bristfällig kommunikation samt dokumentation som 

är grunden till dessa problem. Utifrån workshopen, intervjuerna och observationerna som 

genomförts framgick tydligt att man på företaget oftast löser problem som uppstår tillfälligt. 

Det dokumenteras med andra ord ofta bristfälligt hur problemen åtgärdades. Detta medför då 

att sannolikheten är relativt hög att samma problem återuppstår då det kan glömmas bort. Om 

det dessutom är så att en annan person ska utföra samma arbete nästa gång är risken mycket 

stor att samma problem återuppstår. Persson (2002) belyser vikten av dokumentation, dels i 

form av till exempel arbetsinstruktioner. Det måste helt enkelt gå lita på arbetsinstruktionerna, 

om en ändring påverkar en arbetsinstruktion är det oerhört viktigt att instruktionerna blir 

uppdaterade. För att säkerställa detta krävs tydliga rutiner som alltid följs. 

 

6.1.2 Mätning, visualisering och återkoppling 
En av frågeställningarna i detta arbete har varit att undersöka vilka fördelar och följdeffekter 

som kan uppstå genom att mäta, visualisera och återkoppla de kvalitetsbristkostnader som 

förekommit. Juran (1999) menar att en av de viktigaste anledningarna till att mäta är att 
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faktiskt kunna visa vad det kostar. Vidare nämner han att storleksordningen på 

kvalitetsbristkostnader ofta är mycket större än man tror, det finns oftast många dolda 

kostnader som man inte tänker på eller som helt enkelt är svåra att mäta. Detta illustrerar han 

med ett isberg, där man bara ser toppen. Den datainsamling som genomförts inom detta 

examensarbete har visat på de kassationskostnader som finns hos företaget. Viktigt att tänka 

på är då att detta utifrån Juran (2000)s isbergsillustration troligen bara är toppen av isberget (se 

figur 6.1). Att med jämna mellanrum visualisera företagets kassationer kan ändå vara att 

rekommendera till företaget för att åtminstone få koll på hur mycket som faktiskt kasseras och 

hur det förändrar sig över tiden. Genom att kunna följa förändringen över antalet kassationer 

och på ett enkelt sätt kunna filtrera fram den data som anses intressant kan företaget på ett bra 

sätt se om de förbättringsåtgärder som genomförs faktiskt ger något resultat. Därefter kan man 

gå vidare och börja fokusera på andra typer av kvalitetsbristkostnader, till exempel 

ombearbetningskostnader. Utifrån figur 6.1 syns att om kassationerna blir mindre till antal och 

kostnader får de förhoppningsvis även andra positiva följdeffekter. Man behöver troligen inte 

tillsätta extra kapacitetet, utan det troliga är att man frigör kapacitet så det skulle gå köra ännu 

fler jobb på samma tid om så önskas. När medvetenheten om kassationernas påverkan ökar 

och tydligare rutiner för hanteringen av dessa implementeras kommer detta säkert även bidra 

till att medvetenheten kring ombearbetningar ökar. Detta skulle då kunna bidra till att även 

dessa kostnader minskas, i dagsläget går det dock inte mäta dessa. Återigen måste dock 

poängteras att stämplingsrutinen i dagsläget inte fungerar fullt ut, företaget bör således arbeta 

vidare med att säkerställa att stämplingarna utförs mer noggrant. Personalen har, som 

beskrivits i datainsamlingen, blivit informerade om hur viktigt detta är. Det kan dock krävas mer 

för att de faktiskt ska bli motiverade att utföra stämplingarna på ett bättre sätt. 

 

  
Figur 6.1 Isberget (Sörqvist, 1998, sid 39). 
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Utifrån intervjuer och observationer handlar det i dagsläget mer om att uppskatta om de 

förändringar som genomförs faktiskt leder till det bättre. Visualisering och uppföljning skulle 

kunna bli en del i en PDCA-cykel. Petersson et al. (2009) menar att många företag är dåliga på 

just uppföljning, men att det är oerhört viktigt. Datan kan visa i siffror hur det faktiskt gått, men 

sedan är det även viktig med återkoppling i form av kommunikation och dokumentation. 

Person (2002) beskriver vikten av dokumentation, då menar han inte bara gällande vad som ska 

utföras utan även vad som har hänt. Att hela tiden samla in och visualisera dessa data genom 

sammanfattande bilder och dokument i samband med möten kan vara ett bra alternativ. Sedan 

blir det som tidigare nämnts viktigt att återkoppla denna statistik till personalen, både när den 

är bra och dålig. Hargie et al. (2002) och Kaufmann et al. (2010) menar att en bra strategi för 

återkoppling kan leda till en öka motivation och därmed ökad produktivitet. En ökad motivation 

och förbättrad produktivitet kan uppstå eftersom personalen får reda på både vad som utförts 

bra, men även vad som inte fungerat som det ska. En ökad motivation för personalen ökar även 

sannolikheten till en väl fungerande uppåtriktad kommunikation, det vill säga att medarbetarna 

själva uppmärksammar och delger förbättringsförslag till sina chefer (Katz & Kahn, 1978; Liker, 

2004). Genom att personalen blir mer motiverade på detta sätt skulle det bland annat kunna 

leda till att stämplingarna i affärssystemet utförs på ett bättre sätt. Det kan även bidra till att 

färre kassationer och ombearbetningar förekommer eftersom förståelsen ökar samtidigt som 

viljan att göra rätt ökar. 

 

6.1.3 Återkommande avvikelser 
Företaget tillämpar olika former av kvalitetskontroller, Sandholm (1999) belyser vikten av att 

vidta åtgärder i samband med avvikelser som uppmärksammas vid en kvalitetskontroll. Utifrån 

intervjuer, observationer och datainsamlingen går konstatera att man i dagsläget löser många 

av dessa avvikelser tillfälligt. Detta går konstatera eftersom många avvikelser är ständigt 

återkommande. Datainsamlingen visade detta extra tydligt då det på en avdelning var fyra 

artiklar som tillsammans stod för 30 procent av alla kassationer och 66 procent av den totala 

kassationskostnaden. På avdelningen tillverkas dessutom flera hundra artiklar vilket gör att det 

verkligen stack ut. För att slippa dessa återkommande avvikelser behöver man finna rotorsaken 

till dessa problem, under workshopen som utfördes framkom att det ofta var olika problem 

som ledde till att produkterna behövde kasseras. En gemensam nämnare som framkom var 

dock att dokumentationen ofta var bristfällig. Man löser ofta problemen när de uppstår men 

det är sällan som någon faktiskt tar sig tiden att skriva ned de korrigeringar eller förändringar 

som genomförts. Tykoflex har som tidigare nämnts en väldigt bred produktportfölj, vilket 

innebär att vissa artiklar tillverkas med väldigt långa mellanrum. Om en förändring då 

genomförs och inte dokumenteras försvåras situationen ytterligare, då risken är stor att man 

glömmer bort vad som sagts och utförts. Om företaget av någon anledning väljer att inte 

försöka gå till botten med dessa problem bör man åtminstone utifrån datainsamlingen välja att 
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lägga ut de mest kostsamma produkterna till en underleverantör för att slippa de höga 

kassationskostnaderna och det merarbete som de genererar. 

 

6.1.4 Kostnader och följdeffekter 
De totala kassationskostnaderna som går avläsa från datainsamlingen visar sig handla om 

ungefär fem procent av företagets vinst. Då bör man även tänka på att denna summa, enligt 

Sörqvist (1998), ofta bara är en bråkdel av ett företags totala kvalitetsbristkostnader. Även 

Persson (2002) menar att ungefär 20 procent av ett företags totala kostnader handlar om 

kvalitetsbristkostnader. Med andra ord är det högst troligt att det finns ytterligare dolda 

kassationskostnader samt övriga kvalitetsbristkostnader. Detta bekräftas även delvis utifrån 

intervjuerna där det framkommit att det slarvas en hel del med stämplingarna i affärssystemet. 

Man tror alltså att det finns ytterligare kassationer i verkligheten som inte stämplats. Sörqvist 

(1998) menar att många kostnader glöms bort och att vissa kostnader även kan vara svåra att 

beräkna. Några exempel på sådana kostnader kan vara kapacitetsförluster och extra kapacitet 

som kan tvingas sättas in för att korrigera eller komma ikapp. Juran (1999) nämner även bland 

annat kostnad för omkonstruktion och förändring av processer som en kvalitetsbristkostnad 

som ofta glöms bort. Utöver detta läggs tid ned på mindre utredningar för att förstå vad som 

hänt. I beräkningarna saknas även ombearbetningskostnader, då detta arbete avgränsats mot 

rena kassationer. Genom att få ned kvalitetbristkostnaderna genom att säkerställa en högre 

kvalitet ökar även möjligheten till återkommande kunder och en ökad försäljning, detta 

beskriver bland annat Bergman och Klefsjö (2007) samt Kotler et. al. (2009). Många gånger finns 

det även accepterade problem inom organisationen, det vill säga problem som man vant sig att 

leva med. Det kan enligt Sörqvist (2000) finnas stor vinning i att identifiera och eliminera dessa. 

För att identifiera alla möjliga problemområden är det viktigt att ha fungerande rutiner eller 

system som kan fånga upp dessa. Mer om detta i kapitel 6.2 nedan. 

 

6.2 Förslag till nytt flöde vid avvikelser 
Hanteringen av information är enligt Persson (2002) och Storhagen (2011) grunden för en väl 

fungerande verksamhet. Informationsflödet som visuliserades i nulägesbeskrivningen (figur 2.1) 

är rörig och flödet kan se väldigt olika ut beroende på operatör eller situation. För att uppnå ett 

mer snabbt och pålitligt informationsflöde, vilket enligt Storhagen (2011) är viktigt, kan det 

behöva standardiseras. Det finns tilltänkta rutiner för hur avvikelser ska hanteras hos företaget, 

det framkom dock av intervjuerna att dessa inte fungerar fullt ut. I figur 6.1 nedan har ett 

förslag till nytt flöde skapats, det som förändrats har i figuren ringats in. Till att börja med bör 

företaget genom sitt affärsystem se till att alla kassationer loggas, mer om detta under 

rekommendationer i kapitel 8. En avvikelsegrupp bör sedan skapas, utifrån Sörqvist (2000) bör 

en grupp med personer från olika avdelningar med olika kunskaper och informationstillgång. 

Han menar nämligen at det är oerhört viktigt att ha ett tvärfunktionellt tänkande. Det skapas 
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även en bra integration mellan olika avdelningar, vilket man på företaget upplever saknas. Den 

tillsatta avvikelsegruppen bör träffas regelbundet och jobba med ständiga förbättringar och 

hitta rotorsaken till de avvikelser som förekommit. Man behöver med andra ord avsätta tid för 

att arbeta med avvikelsehantering och förbättringar. Till en början kan det krävas extra mycket 

tid innan man fått till en bra rutin, efter ett tag blir det troligtvis en naturlig del av arbetet som 

inte kräver särskilt stor ansträngning. För att hitta rotorsaken till problemen finns det en rad 

olika metoder att använda sig av. Den enklaste metoden är att ställa sig frågan “varför” fem 

gånger (Liker, 2004; Petersson et al., 2009). En annan relativt enkel metod är “5W2H” 

(Qualitygurus.net), dessa metoder bör dock bara användas för lite enklare avvikelser, att 

rekommendera får istället bli fiskbensdiagrammet. Denna metod går ut på att skriva ned 

problemet för att sedan lista alla möjliga orsaker och diskutera vilken eller vilka som påverkar 

mest (Bicheno et al., 2013). När man funnit rotorsaken till problemet avgörs om en 

avvikelserapport behöver skrivas eller ej, i vilket fall som helst måste den- eller de personer som 

är bäst lämpad att lösa rotorsaken till problemet meddelas. I samband med detta och även när 

problemet är helt, eller delvis, löst ska medarbetarna få återkoppling. Att få återkoppling är 

enligt Kaufmann et al. (2010) viktigt eftersom osäkerheten då minskar. 

 
Figur 6.1 Nytt flöde vid avvikelser. 
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En annan viktig (och ganska självklar) aspekt att tänka på är att all typ av kvalitetskontroll bör 

ske i ett så tidigt skede som möjligt. Det är även viktigt att vidta åtgärder när avvikelser 

uppmärksammas eftersom en kvalitetskontroll i sig inte är värdeskapande (Sandholm, 2000). 

Utifrån både intervjuer och observationer framgår det att det slarvats en del med dessa 

kontroller. Genom tydligare instruktioner och rutiner skulle arbetsflödet i figur 6.1 även kunna 

bidra till att avvikelser uppmärksammas i ett tidigare skede. 

 

6.3 Visualisering 
Med jämna mellanrum bör man ta fram statistik över kassationerna för att hålla koll på hur 

kassationerna och därmed kostnaderna förändrar sig över tiden (Juran, 1999). Genom att ta 

fram statistik över kassationerna blir det även mycket tydligt om de förändringar som 

genomförs leder till det bättre. Det går även snabbt se om nya typer av avvikelser börjar 

förekomma, detta möjliggör att man i ett tidigt skede kan försöka identifiera rotorsaken och 

eliminera dessa innan de blev allt för kostsamma. Statistiken kan tas fram på liknande sätt som 

datainsamlingen från affärssystemet gjordes i denna studie. Utifrån intervjun med Monitor är 

det dock viktigt att först ta fram viktiga nyckeltal att mäta efter, nyckeltalen bör vara väl 

avvägda för att vara så representativa som möjligt. Statistiken måste som tidigare nämnts även 

vara tillförlitlig.  

 

Bland annat Persson (2002) beskriver vikten av dokumentation. Ett annat sätt att jobba med 

både visualisering och dokumentation är att skapa en enklare lista, där alla typer av problem 

eller förbättringsförslag kan fyllas i. Detta kan bli ett sätt för att även arbeta med förebyggande 

åtgärder för att undvika framtida kassationer och avvikelser. Ett konkret förslag över hur en 

sådan lista kan utformas beskrivs och visas mer detaljerat i kapitel åtta, Rekommendationer till 

företaget.  
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7 Slutsatser 
För att komma igång med arbetet att minimera antalet kassationer har det visat sig att en bra 

start är att visualisera kassationernas omfattning. Visualisering bidrar bland annat till att 

motivationen att arbeta med dessa frågor ökar. Det bidrar samtidigt till att man enklare kan 

följa upp om de förbättringsåtgärder som genomförs ger något resultat. Viktigt att tänka på är 

att varsamt välja ut relevanta och korrekta nyckeltal att mäta efter, förslagsvis tas beslutet om 

nyckeltalen av ledningsgruppen gemensamt. I slutändan bör det vara produktionschefen som 

har störst inflytande i denna fråga men det är bra om personer med annan information och 

kunskap också kan bidra med tankar. När själva mätningen börjat går det då enkelt se utifrån 

sina egna parametrar vilka produkter eller processer som är särskilt avvikande. Efter detta 

gäller det att identifiera rotorsaken till dessa problem för att kunna eliminera dessa kassationer 

även på lång sikt. Till detta kan man använda fiskbensdiagrammet. Det visar sig att bristen på 

dokumentation och instruktioner är en vanligt förekommande orsak till att kassationer 

förekommer. Arbetsinstruktioner och annan typ av viktig dokumentation kan alltså vara bland 

det första som bör ses över på den produkt eller process som prioriteras. 

 

Den data som mäts måste självklart även vara pålitlig. För att möjliggöra en pålitlig 

kassationsdata krävs att personalens stämplingar i affärssystemet är korrekt och att de sker på 

samma sätt av alla inblandade. Därmed kan konstateras att det krävs utbildning och väl 

utkommunicerade rutiner till personalen. För att det ska fungera på lång sikt blir det då viktigt 

att personalen är motiverade och villiga att arbeta efter de tilltänkta rutinerna. De måste även 

förstå varför detta är viktigt och att man vill dem väl. En motiverad personal får man bland 

annat genom återkoppling och feedback. För att säkerställa att personalen får återkoppling 

måste det vara tydligt kommunicerat vem som förväntas delge denna återkoppling. 

 

I studien har det visat sig att material- och arbetskostnader bara är en liten del av de kostnader 

som uppstår i samband med kassationer. Den kanske största vinningen ett företag har på att 

minimera sina kassationer är frigjord kapacitet och mer pålitliga processer. Sist men inte minst 

kommer samtliga medarbetare troligen uppleva sin arbetssituation som betydligt mer 

tillfredsställande och motiverande. Detta skapar då förutsättningar till en positiv spiral där 

medarbetarna själva tar mer initiativ och bidrar med förbättringsförslag.  
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8 Rekommendationer till företaget 
Utifrån analysen och slutsatsen ges följande rekommendationer till företaget. 

- Bestäm exakt hur stämplingar av kassationer ska ske. Tänk då igenom olika 

scenarion som kan uppstå, till exempel efterhandkassationer. 

- Inför sedan som en återkommande punkt att företagets 

kvalitetsansvarige ska ta fram statistik över kassationerna den senaste tiden. 

- Följ upp och delegera huvudansvaret för att se över dessa 

kassationer till mest lämpad person. Den person som bär huvudansvaret kan 

sedan i samråd med företagets kvalitetsansvarige göra en grundläggande 

rotorsaksanalys genom att till exempel använda fiskbensdiagramet. 

 

- Ändringsjournal: Företaget rekommenderas börja använda någon form av lista 

som alla på företaget har tillgång till. Där kan samtliga problem eller förbättringsförslag 

fyllas i. Detta skulle minimera risken att korrigerande åtgärder glöms bort, om listan 

dessutom är väl utformad och strukturerad är det enkelt att undersöka om det i 

samband med en ändring finns ytterligare förändringsförslag på just den produkten eller 

processen. En väl utformad lista skulle dessutom medföra en enklare prioritering. Om 

företaget börjar använda en ändringsjournal är det viktigt att den är väl 

utkommunicerad och att det dagliga arbetet faktiskt utgår delvis från listan. 

Förmodligen möjliggör det även till en förbättrad återkoppling, om det finns ett namn 

på den person som framfört ändringsförslaget är det enkelt för den person som 

genomför förändringen att sedan meddela när ändringen är genomförd. Om listan ska 

hållas levande och fungera i längden tror jag personligen att avstämningsmöten med 

berörda och relevanta personer behöver hållas förslagsvis en gång i veckan. Det kan 

vara kvalitetsansvarige eller produktionschefen som sammakallar och håller i dessa 

möten. Dessa möten bör hållas korta och effektiva. Vad har tillkommit? Vad har vi betat 

av? Har berörda personer fått återkoppling? Detta är exempel på tre 

grundfrågeställningar som bör tas upp. Nedan visas ett exempel på hur listan skulle 

kunna utformas. 

 

 
Figur 8.1 Ändringsjournal, del 1 
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Figur 8.2 Ändringsjournal, del 2 

 

När en kassation eller annan typ av avvikelse uppstått går det via affärssystemet skriva in ett 

meddelande på den artikeln (figur 8.3). Detta är något man på företaget delvis jobbar med 

redan idag, det borde nog dock utföras i större utsträckning för att minimera framtida 

avvikelser. Förslagsvis skrivs ett meddelande om att avvikelse uppstod vid senaste 

tillverkningen, om man redan vet om vad som blev fel och bör justeras till nästa gång skriver 

man inte det direkt. När nästa tillverkning startar så kommer då detta meddelande synas direkt. 

Man bör även bestämma hur länge detta meddelande ska visas, det finns annars en risk att det 

efter ett tag alltid ploppar upp massa meddelanden. Detta kan då bidra till att man slutar läsa 

vad som står. 

 

 
Figur 8.3 Meddelande på produkt 
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8.1 Fortsatta studier 
Då detta endast varit en examensarbete motsvarande 15 högskolepoäng har tiden varit knapp. 

De flesta förbättringsförslag som beskrivits är utifrån befintlig teori, fortsatta studier bör därför 

bli att testa de förslag som delgetts mer i praktiken. Hur arbetsrutinera faktiskt ska fungera i 

praktiken måste undersökas mer noggrant.   

 

Nästa steg som bör undersökas är hur man kan hantera ombearbetningar på ett bättre sätt. Det 

skulle vara att föredra om det även gick få fram mer statistik på hur pass omfattande dessa är.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
Intervju på Tykoflex, främst riktad mot produktionsmedarbetare. 

Tanken med intervjun är att hitta förbättringsåtgärder som blir bättre för alla, dig på din 

avdelning liksom för resten av företaget. 

- Vad tycker du generellt om din arbetsplats? 

- Finns tillräckligt tydlig information för att utföra ett bra arbete? på arbetskorten 

osv.  

- Är maskinerna och verktygen tillräckliga? 

- Är de lättillgängliga? 

- Vad skulle du säga att de flesta avvikelser, som leder till kassationer och 

ombearbetningar beror på? 

- Har du några förslag hur man skulle kunna minimera dessa avvikelser? 

- Hur upplever du stämplingen av kassationer? Lätt/svår/jobbig? 

- Skulle du ha något emot en något mer omfattande stämpling om den ändå är 

logisk och enkel att utföra? 

- Har du någon gång slarvat med stämplingen vid kassationer?  

- Vad beror det på i så fall?  

- Har du upplevt det som “pinsamt” att kassera? 

- Upplever du att du har rätt förutsättningar för att själv kontrollera? 

- Om inte, vad saknas? information, verktyg o.s.v.? 

- Skulle du kunna utföra mer kontroller om du gavs rätt förutsättningar? 

- Övriga synpunkter 

 

Intervju med anställd på Monitor 

- Hur kan man praktiskt arbeta med att hantera avvikelser, med monitor som stöd? 

- Hur kan man arbeta med uppföljning? 

- Vad är din uppfattning om hur företag jobbar. Prioriteras kassationer och 

ombearbetningar? 

- Har du varit på något företag där de har stenkoll och ständigt arbetar med 

förbättringar? 

- Hur arbetar dem? vilka funktioner används i monitor? 

- Kasskod används. men känslan är att man bara stämplar något alternativ. Sedan blir det 

svårt att gå tillbaks för att undersöka vad det faktiskt var som hände. Vad anser du om 

detta? 

 

Produktionschef, produktionsplanering, kontrollansvarig och konstruktion. 

Dessa intervjuer hölls helt öppna med fokus på arbetets frågeställningar och hur de arbetar 

med avvikelser.  



 
 

  



 
 

Bilaga 2 Diagram från datainsamling 
 

 
Totalt antal kasserade artiklar per avdelning. 

 

 
Antal kassationstillfällen per avdelning. 



 
 

 

 
Antal kassationer per produkt på Kontrollavdelningen 

 

 
Kassationskostnad per produkt på Kontrollavdelningen 



 
 

Bilaga 3 Workshop 
 

 
Urklipp från matris som operatörerna fyllde i 

  



 
 

  



 
 

Bilaga 4 Kassationsdata 
 

 
Kassationsdata del 1 

 

 
Kassationsdata del 2 


