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Abstract 

Swedish industry has evolved into a highly skilled machine that has an output consisting of quality 

products that are in worldwide use today. The input that goes into this machine is generally of high 

quality, making most physical end products expensive pieces of engineering. An issue that needs to be 

addressed is how the industry handles products that fall out of specification and cannot be delivered 

to the end user [1]. Therefore four different Swedish production facilities are visited in order to collect 

industry data concerning the matter of scrap and deviations of products. 

A literature study is done concerning what might be expected in industry and the contemporary way 

of work in industry is compared to the literature. 

As this study finds a general rate between roughly one and three percent of products that fall out of 

specification after value-adding activities amongst visited companies, it is understood that the 

companies are interested in minimizing this figure even further if possible as scrap, deviation and 

rework reduction directly translates into cost savings [2]. 

The different companies have different ways of approaching the problem of scrap and deviations, with 

some similarities and differences usually arising due to differing product and customer traits. 

The main similarities were found to be that the companies implement known methods and 

philosophies in amounts considered reasonable by the companies themselves in order to reduce 

wastes. Furthermore, automation is of interest although this may be hard to implement in many 

situations where a human capacity cannot be matched. Use of statistics in production were found to 

be in most cases targeted towards cost reductions and in the area of deviations and scrap reduction. 

Contrary to literature, the companies conduct mass inspections of the finished products in order to 

secure quality and functionality once the finished product is ready and delivered for use by the 

customer.  

This report concludes that Swedish industry is looking towards minimizing scrap and deviations, but 

does not have a clear path paved out. Based on the data and general information acquired from 

Swedish industry in this work, specialized solutions with a few general solution methods appear to be 

the current method of dealing with scrap and deviations as no one production facility is like another. 

 

 

  



Sammanfattning 
Den svenska industrin har utvecklats till en högkompetent maskin som i dagsläget tar fram produkter 

av hög kvalité som används i hela världen. De resurser som sätts in i denna maskin är generellt av hög 

kvalité, vilket resulterar i dyrbara ingenjörsmässiga slutprodukter. Ett aktuellt ämne är hur industrin 

hanterar produkter som på ett eller annat vis hamnar utanför specifikation och inte kan levereras till 

kund [1], varför fyra olika produktionsanläggningar besöks för att ansamla empiri från industrin kring 

området avvikelser och kassationshantering.  

En litteraturstudie genomförs för att ta reda på vad som kan förväntas finnas i industrin och industrins 

dagsaktuella arbetssätt jämförs med det som inhämtats i litteraturstudien. 

Genom studien upptäcks en generell kassationsgrad mellan en och tre procent efter att förädlande 

arbete skett hos de besökta företagen. Det är underförstått att företagen vill minska denna siffra om 

möjligt eftersom en reduktion av avvikelser, kassationer och ombearbetning direkt kan leda till 

kostnadsbesparingar [2]. 

De olika företagen har olika angreppssätt mot avvikelse- och kassationsproblem, med vissa likheter 

och olikheter vanligtvis uppkommande på grund av olika produkt- och kundegenskaper. 

De största likheterna funnes vara att företagen implementerat kända metoder och filosofier i mängder 

som anses resonliga av företagen själva i syfte att minska slöseri. Vidare så är automation av intresse 

men det kan vara svårt att implementera i processer där en människas förmåga är svår att uppnå. 

Användning av statistik inom produktion funnes i de flesta fall vara riktat mot minskande av kostnader 

inom avvikelser och kassationer. Tvärtemot litteraturen uppmaningar så bedriver företagen 

massinspektioner av färdiga produkter för att försäkra funktionalitet, kvalitet och att levererad 

produkt fungerar vid överlämnande till kund.  

Sammanfattningsvis är vår slutsats att svensk industri söker minimera avvikelser och kassationer men 

inte har en klart utstakad väg för att uppnå detta. Baserat på data och information som fåtts från 

svensk industri i detta arbete så verkar specialiserade lösningar med viss tillämpning av generellt kända 

metoder vara tillvägagångssättet i dagsläget för att hantera problem med avvikelser och kassationer 

då ingen produktionsanläggning är lik en annan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
Denna rapport har skrivits som en del av kandidatexamensarbete vid KTH. Författarna vill tacka 

samtliga företag och dess representanter som tagit sig tid för att svara på frågor och visat oss runt på 

anläggningarna. Vi hoppas att någon del av informationen i den här rapporten ska vara av nytta för 

läsaren. Vi vill även tacka vår handledare Asif och annan personal vid ITM-skolan för hjälp med arbetet.  

Tim Hallor 

Johan Rohde-Nielsen 

Stockholm 2016-05-27  
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Introduktion 
I detta arbete avser vi att med hjälp av empiri från svensk industri försöka hitta en trend för kassation- 

och avvikelsehantering inom tillverkande industri. Vidare är det av intresse om företagen kan lära 

något från varandra eller litteraturen och på så vis förbättra sin respektive avvikelsehantering. 

Bakgrund 
Svensk industri har ett kvalitetsmässigt gott anseende i omvärlden. Högkvalitativa produkter med 

avancerad bakomliggande teknik är i nuläget en av de mest konkurrenskraftiga faktorerna som gör att 

svensk industri kan vara en ledande leverantör av produkter som kräver högt tekniskt kunnande. 

Exporten av produkter står för ungefär hälften av Sveriges BNP, av denna export står 

verkstadsprodukter för 44 % [3] vilket medför ett fortlöpande behov att bibehålla internationell 

konkurrenskraft. En samtida utmaning som industrin måste klara av är resurseffektivitet, vilket kan 

betraktas på flera sätt. Denna rapport tar särskild fokus på kassationer inom tillverkande industrin då 

detta är en av flera faktorer som pekas ut som något svensk industri måste bli bra på för att vara 

fortsatt konkurrenskraftiga mot omvärlden [1]. Kostnader som uppstår hos tillverkande företag på 

grund av avvikelser i produktionen kan vara mycket stor och således är hanteringen av avvikelser och 

konsekvent även kassationer av intresse för djupare studie [2]. 

Frågeställning 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur svenska tillverkande företag arbetar med att undvika 

kassationer och avvikelser och om det finns någon generell trend för undvikande av kassationer och 

avvikelser. Fyra olika företag har besökts, och hos dessa har fokus lagts på de avvikelser och kassationer 

som kan härledas direkt till arbetet i respektive företags anläggning. 

Avgränsningar 
Krav som ställts för de olika företagen är att samtliga företag bör arbeta med massproduktion av (inom 

varje företag) liknande produkter med svåra toleranskrav. Vidare har samtliga företag ett gott rykte 

inom sitt område, med produkter som anses ha mycket hög kvalité. 

Kassationer och avvikelser som behandlas i denna rapport är för sådana fel som uppkommer vid 

tillverkningen eller direkt kan hindras vid tillverkning vid de besökta anläggningarna, om inte annat 

sägs. Fokus läggs mest på komponentnivå men diskussion av större system och produkter förekommer. 

Materialfel kan dock inte påverkas av dessa industrier då samtliga köper in sin råvara från extern part 

men är ändå något vi tittar på då detta förekommer. Samtidigt har inte mycket fokus lagts på 

kundreklamationer förutom vid diskussion av slutkontrollers effektivitet.  
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Metod 
För att undersöka hur svensk industri hanterar avvikelser och kassationer genomförs först en 

litteratursökning kring relevanta ämnen såsom kvalitet och produktionsfilosofier. Dessa används som 

en utgångspunkt för vad som kan förväntas upplevas i industrin. Efter detta utses lämpliga tillverkande 

företag som kan antas ha liknande förutsättningar i sin tillverkning för studiebesök. Studiebesöken 

genomförs vid anläggningarna där produkterna tillverkas för att få en översiktsbild av hur företagen 

hanterar avvikelser och kassationer. Ett standardiserat frågeformulär vilket presenteras i bilaga 1 

används som grund för att samla empirisk data från de olika företagen. Denna empiri från industrin 

jämförs med de teoretiska förväntningarna, och företagen jämförs med varandra för att finna likheter 

och olikheter. I detta skede görs en återkoppling med företagen för att komplettera empirin vilket ger 

förutsättningar för att undersöka om det finns något generellt mönster för hur svensk industri hanterar 

avvikelser och kassationer i dagsläget och hur detta står sig mot de teoretiska förväntningarna. Det har 

inte varit möjligt att få komplett information från samtliga företag på alla punkter. 
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Förväntningar i industrin 
Med hjälp av bakgrundslitteraturen kan vissa förväntningar konstrueras för vad som väntas finnas i 

industrin. Dessa åtgärder väljs då de kan anses välkända och etablerade i modern industri och 

diskuteras nedan. 

Hos samtliga företag förväntas någon form av statistisk avvikelseregistrering för att kontrollera att 

kassationer och avvikelser begränsas [4]. Statistiken kan även användas på flera andra sätt 

inkluderande kostnadsanalyser, effektivitetsanalyser, produktionstakt med mera. Utifrån insamlad 

statistik kan åtgärder mot förekommande problem riktas mot de mest kostsamma eller på annat vis 

viktigaste problemen först. Vid någon form av förväntad slutkontroll av färdig produkt bör en 

begränsning finnas för hur många felaktiga komponenter som får förekomma. Ett genomsnitt bör 

finnas för denna kassationsgrad och tillhörande till detta en acceptans av att vissa fel inte går att 

åtgärda då dessa kan anses bero av oförutsägbara händelser, till exempel en mänsklig felfaktor. Vidare 

bör kontroll av komponenter ske antingen direkt efter en process eller operation så att slutkontroll 

kan elimineras, alternativt bör endast slutkontroll finnas för samtliga produkter [4]. Robust och 

probabilistisk design förväntas förekomma där detta är applicerbart [4] [5]. 

Ombearbetning av avvikande komponenter bör förekomma där detta är ett billigare alternativ än att 

kassera sagda avvikande komponenter [2]. Insamlad statistik [4] kan användas för att se hur mycket 

en komponent är värd i ett visst förädlingsskede för att möjliggöra beslut kring ombearbetning eller 

kassation. Något övergripande tankesätt bör finnas för att eliminera slöseri, exempelvis lean. 

Då lean kan anses väletablerat i moderna industrier förväntas vissa leankoncept tillämpas i 

industrierna. Därmed väntas alla eller minst några av följande leankopplade principer [6] tillämpas; 

Kaizen, som handlar om löpande förbättringsarbete på alla tänkbara sätt och arbete för att undvika de 

7+1 slöserierna (defekter, lagerhållning, överproduktion, väntan, rörelse, transport, överbearbetning 

och talangslöseri). Direkt kopplat till området avvikelser och kassationer bör arbete förekomma för att 

undvika defekter, talangslöseri och överbearbetning. Vidare bör risken för dyra avvikelser undvikas 

genom att kartlägga värdeflödet och således strukturera ett kostnadsmässigt robust flöde. 

Om sex sigma metodik tillämpas bör utöver tidigare sagda även rotorsaksanalyser utföras för att finna 

feluppkomsters orsak, och fokus bör läggas på riktiga problem och hur de kan förbättras [6]. Sex sigma 

metodiken går ut på att man genom längre projektbaserade analyser förbättrar processer för att i 

bästa fall uppnå en nivå om 3,4 defekta komponenter per miljon tillverkade. Enligt [7] innebär detta 

att antalet defekta komponenter faller utanför sex standardavvikelser i en normalfördelningskurva.  

Som exempel beräknas sannolikheten att en färdig produkt med 50 komponenter är har en defekt 

komponent där samtliga komponenter har en felsannolikhet om 3,4/106. En total sannolikhet för att 

en komponent utgör en defekt beräknas som 1-(1-3,4/106)50=0,00017, alltså 0,017 % sannolikhet för 

att den färdiga produkten inte fungerar på grund av en defekt komponent. 

Enligt [7] implementeras sex sigma genom att ledarskapet leder implementerandet genom att 

uppmuntrande av ständigt förbättringsarbete hos personalen, exempelvis genom införande av 

bonussystem. En infrastruktur för att möjliggöra sex sigma byggs upp, enkla kommunikationsvägar 

struktureras, återkoppling med kunder, operatörer och andra medarbetare etableras. Processval för 

förbättringsarbetet väljs och projekt genomförs för att vidta åtgärder där detta behövs för att minska 

avvikelser och kassationer.  

Oavsett om sex sigma tillämpas eller inte, bör högre ledning delta aktivt i ett proaktivt arbete mot 

avvikelser [2]. Detta kan ske i form av att ledningen analyserar insamlad data kring de mest frekventa 

eller mest kostsamma felorsakerna och förmedlar detta ner i organisationen för att åtgärda dessa fel. 
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Ett sådant arbete kan ske vid exempelvis fast schemalagda mötestillfällen. En öppen och enkel 

kommunikation mellan operatörer och chefer är förväntad, vilken kan möjliggöra enkla 

processförändringar och analyser i en så kallad platt organisation. Personal på alla nivåer i 

organisationen förväntas ha ett intresse av att göra ett bra jobb och ha en vilja att göra rätt saker för 

företaget [4]. 
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Introduktion av företag A, B, C och D 
De olika företagen som besökts har liknande krav på sina produkter vad gäller toleranser och kvalité 

och är i toppskiktet inom sin bransch. Samtliga arbetar med detaljer i metall. Hos samtliga studeras en 

eller flera typer av komponenter som mycket väl kan representera ett större sammanhang, alltså flera 

produkter då kraven som ställs på komponenterna är liknande. Nedan ges en kort överblick av 

företagen innan företagen presenteras mer ingående. 

Företag A 
Företag A tillverkar lås av flera olika slag. Den studerade komponenten är låscylindrar, vilka tillverkas i 

Sverige och används inom flera högsäkerhetssammanhang då varumärket hör till de starkaste i 

branschen. 

Företag B 
Företag B tillverkar i Sverige utrustning avsedd för att förenkla arbetet i verkstadssammanhang. Då 

utrustningen används direkt i tillverkning hos andra företag är hög precision ett krav vilket medför 

extremt svåra toleranser och kraftigt begränsat utrymme för misstag. 

Företag C 
Företag C tillverkar bland annat högprecisionsutrustning med höga krav för användning inom större 

installationer i energibranschen.  

Företag D 
Företag D har svenskbaserad produktion av produkter med höga toleranskrav för verkstadsindustrin.  
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Verksamhet och avvikelsehantering hos de olika företagen 
De olika förutsättningarna hos företagen beroende av bransch och krav presenteras mer utförligt 

nedan. En tabell som direkt jämför företagens egenskaper presenteras i bilaga 2. 

Företag A, verksamhet och avvikelsehantering 
Företag A tillverkar låssystem, och kan inom sitt område anses världsledande med anledning av dess 

breda kundkrets och befintliga kunder med väldigt högt ställda krav. I fysisk storlek är detta den minsta 

verksamheten som behandlas i denna studie. Vid tillverkning av en försäljningsbar produkt bidrar cirka 

fyra personer till förädlingsprocessen. Cirka 2000 färdiga produkter tillverkas per dag. En stor 

omställningsbarhet är nödvändig då varje system är unikt och elva olika produktfamiljer tillverkas där 

varje familj har flera undernivåer beroende på de unika krav som ställs för var enskild produkt. Tack 

vare en kort ledtid kan företag A tillverka helt mot order. En kund som lagt en order om högst cirka 25 

produkter innan klockan 10:00 en arbetsdag få leverans samma dag. En enkel beskrivning av 

förädlingsprocessen finns beskriven i figur 1. 

 

Figur 1. Blockdiagram av förädlingsprocessen hos företag A. 

En hög omställningsbarhet uppnås genom att vissa delprocesser är placerade i linje och 

implementation av leanprinciper där detta är tillämpbart.  

Produkten som studerats har framför allt extremt höga säkerhetskrav samt funktionalitetskrav. Detta 

medför en generell tolerans om ±2/100 millimeter. Företaget ställer säkerhetskraven över allt annat 

då säkerheten i produkten är den absolut viktigaste aspekten. Felaktigheter och avvikelser från 

specifikation uppkommer oftast vid manuella processer. Försök har gjorts med automatiserad 

utrustning, men denna har inte kunnat utföra det nödvändiga arbetet på tillfredsställande sätt vid alla 

processer jämfört med en människa. I dagsläget är vissa processer automatiserade, bland annat 

framtagningen av de parametrar som gör varje produkt unik och funktionsduglig. 

En kvalitetsavdelning finns som består av totalt 1,5 personer på heltid. Kvalitetsavdelningen arbetar 

med ankomstkontroll, uppmätningar, kundreklamationer och kontakt med underleverantörer i 

kvalitetsfrågor. Tillsammans med produktionsledningen arbetar kvalitetsavdelningen även med 

kassationshanteringen och processförbättringar. Tack vare en kort linje, relativt låga förädlingsvärden 

och låg kassationsgrad om cirka 1 %, kan kontroll av färdig produkt förskjutas till sista positionen i 

linjen. Nästan alla uppkomna felaktiga komponenter kan ommonteras så att de fungerar i en färdig 

produkt. Kostnaden för de få kassationer som uppkommer och kassationsarbetet allmänt uppskattas 

till cirka 100 000 kr per år. Kundreklamationer sker vid cirka 0,4 % av leveranstillfällena, vilka nästan 

endast är uppkomna av fel som inte kan påverkas vid tillverkningen. Som mål är att inga kassationer 

skall förekomma över huvud taget. 

Samtliga produkter är spårbara och kan tillverkas igen vid behov.  
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Företag B, verksamhet och avvikelsehantering 
Företag B riktar sig mot verkstadsindustrin med produkter som används direkt vid tillverkning i andra 

verkstäder. Vid den besökta anläggningen arbetar cirka 155 personer heltid, och cirka 5000 produkter 

tillverkas per månad. Beroende på perspektiv kan denna typ av produkt anses ha fem eller sex 

grundfamiljer av vilka tillverkas ett flertal undertyper och specialvarianter. Lageromsättningen är sju 

till åtta gånger per år och sammanlagt tillverkas cirka 900 olika produkter varav 110 klassas som 

standardprodukter. 

Vid anläggningen är det väldigt svårt att ställa upp någon form av linje då tillverkningsprocesserna och 

ordningen för dessa kan variera kraftigt för olika produkter. En generell tillverkningsprocess finns 

beskriven i figur 2, i denna finns slipning utanför vanlig förädling då alla produkter kontrollmäts efter 

varje slipoperation. 

 

Figur 1. Blockdigram av förädlingsprocessen hos företag B. 

 

Sammanlagt finns cirka 25 produktionsgrupper, och resultatet är en slags funktionellverkstad med stor 

specialistkompetens. Den linje som uppkommer ställs om flera gånger om dagen. Trots detta finns en 

teoretisk linje uppställd och tydligt beskriven. En teoretisk ledtid kan i optimalt fall uppskattas till cirka 

fem timmar. Verkligheten är att den vanliga ledtiden är fyra till sex veckor. Detta beror bland annat på 

att företaget tillverkar i partier. Tidigare har försök gjorts att ställa upp en effektiv produktionslinje 

men detta har visat sig vara omöjligt att göra välstrukturerat. Vidare är det svårt att förhasta arbetet 

då toleranser allmänt är ±2/1000 millimeter i vissa processer. Andra processer arbetar med ±2-5/100 

millimeter. En operatör som vid besöket frågades, sade att han för tillfället höll på med ”grovslipning, 

alltså sex eller sju tusendelar[s millimeter]”. 

En kvalitetsavdelning om två personer finns, varav en är involverad i slutkontroll av färdig produkt 

genom att denne arbetar fram den testspecifikation och det underlag som ska användas vid 

slutkontrollen. Vid förädlingen ansvarar var operatör själv för att måtten ska bli rätt, och signerar 

operationslistan för att intyga detta. Resultatet är att ungefär hälften av de fel som uppkommer 

upptäcks i förädlingsprocessen och andra hälften vid slutkontrollen. Alla produkter kontrolleras efter 

varje slipoperation och vid slutkontrollen. Operationslistan följer med till lagret innan kundleverans så 

att alla gjorda kontroller kan intygas. Kraftigt generaliserat så kan sägas att tio personer är inblandade 

i tillverkningen av en färdig produkt. 
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Då ett fel upptäcks på en produkt använder sig företaget av felkoder. Genom dessa kan en statistisk 

analys göras av de vanligaste förekommande felen och åtgärder kan vidtas för att försöka minska 

förekomsten av dessa enskilda fel. Felen sorteras efter förekomst, på så sätt att de tio vanligaste felen 

åtgärdas direkt; mindre vanligt förekommande fel åtgärdas på sikt, och de ovanligare felen som inte 

anses påverkbara åtgärdas inte alls, alltså uppstår en direkt kassation. Ett sammanlagt mål om    3 % 

finns för kassationer för alla produkter och sammanlagda kostnader för kassationer uppgår till cirka 

tre miljoner kronor per år.  

På grund av de svåra krav som ställs på produkterna sker en viss överproduktion (vid order större än 

cirka tio produkter) för att säkerställa att nödvändigt antal färdiga produkter kan levereras efter 

eventuella kassationer. Vidare så används lagret till att lagerföra standardprodukter i olika 

förädlingsskeden; om hundra grundkomponenter tillverkas, kan tio av dessa tas till nästa 

förädlingssteg och till sist kanske bara två produkter monteras klart. Detta för att kunna korta ner 

leveranstider av standardprodukter utan att binda alltför mycket kapital i lagret. Liknande arbetssätt 

tillämpas på mindre vanligt förekommande produkter, vilka kan lagerföras i små volymer. Således 

tillverkar företag B blandat mot lager och mot order. 

Vidare så använder sig företag B av en säkerhetsmarginal vid tillverkning av mer än cirka tio 

komponenter på grund av risk för defekta komponenter; utgångsläget kan vara att företag B tillverkar 

elva komponenter för att höja sannolikheten att minst tio uppfyller kravspecifikationen efter förädling. 

Det betonades att om man behöver tillverka en komponent i 30 steg med 1 % risk för fel vid varje steg 

så blir det en betydlig risk att det någonstans kommer gå fel. 
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Företag C, verksamhet och avvikelsehantering 
Företag C har specialiserat sig inom tillverkning av högavancerade system som används för 

energiutvinning. Anläggningen som besöktes består av cirka 3000 personer som arbetar inom olika 

områden i olika verkstäder, från råvarubearbetning till slutlig montering av färdig produkt. I dagsläget 

tillverkas tusentals delkomponenter och mellan 50 och 100 färdiga produkter per år. 

De olika varianterna av slutprodukten består av fem olika grundfamiljer, där många undertyper kan 

specialanpassas efter (rimliga) önskemål i ett senare skede i tillverkningsprocessen. Då ledtiden är cirka 

52 veckor, är detta önskvärt då det innebär att halvfärdiga enheter som ännu inte specialanpassats 

efter kundens krav kan lagras till dess att en beställning görs, och således kan uppkomsten av 

flaskhalsar undvikas i produktionen. Värdet av den studerade produkten i detta halvfärdiga skede 

uppgår till cirka 1,3 miljoner kronor. Således används en blandning av tillverkning mot order och 

tillverkning mot lager. Om en avvikelse upptäcks i detta skede vidtas alltid nödvändiga åtgärder för att 

göra komponenten funktionsduglig då det bundna kapitalet är stort. En förenklad variant av 

produktionen finns beskriven i figur 3, det ska noteras att kassationer efter förädling är extremt 

sällsynt.  

 

Figur 2. Blockdiagram av förädlingsprocessen hos företag C.  

Leanprinciper tillämpas för att minska slöseri och få en effektiv tillverkningsprocess. Vid anläggningen 

finns en stark sex sigma anda, då flera inom personalen är tränade i sex sigma metodik i olika nivåer. 

Detta kan anses lämpligt då en process som behöver genomföras är sammansvetsning av flera 

arbetsstycken vilka utgör en uppskattningsvis cirka tre meter lång komponent med toleransen ±0,5 

millimeter. De flesta toleranser mäts för övrigt i hundradelar, dock förekommer vissa tusendelars 

millimeter som toleranskrav. Dessa krav behöver ofta uppfyllas för väldigt komplexa geometrier. 

Komponenter som används tillverkas antingen på plats, eller köps in från underleverantör. För de 

komponenter som tillverkas på plats finns system implementerade för att ha koll på den exakta 

kostnaden för en produkt i ett givet förädlingsskede. På så vis kan kostnader styras och beslut om 

ombearbetning eller reparation fattas då en avvikelse uppkommer. Förbättring av processer kan då 

utföras för eliminering av största kostnadsmässiga belastning. I övrigt samlas en mängd diverse 

statistik in. 

Inne i tillverkningsfaciliteten finns ett mindre kontorsutrymme bestående av produkt- och 

produktionsteam. Dessa fungerar som en länk mellan design och produktion, och kan arbeta direkt 

med personalen i verkstaden. Dessa personer har inflytande i både verkstad och produktframtagning, 

och orealistiska krav från designsidan kan undvikas innan dessa hamnar hos en operatör. Problem kan 

då även angripas direkt av fysiska personer som finns på plats. Avvikelser kan hanteras på fyra olika 
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vis, reparera, ombearbeta, skrota eller använda som det är, skillnaden mellan reparation och 

ombearbetning är att vid reparation görs komponenten fullt funktionsduglig men inte helt efter ritning 

medan ombearbetning blir efter ritning.   

Företag C har en övergripande process för avvikelsehantering vilken kartläggs av figur 4 där defekta 

eller på annat vis avvikande produkter markeras med klart synliga röda lappar eller påsar. 

Kvalitetsavdelningen på företag C består av cirka femtio personer på heltid. 

 

Figur 4. Kartläggning av avvikelsehantering hos företag C. 

De komponenter som köps in från underleverantörer representerar ur kassationssynpunkt en 

annorlunda problematik. Ett vanligt problem som uppkommer är att en försörjningskedja börjar hos 

en råvaruleverantör, råvaran förädlas hos en annan underleverantör vilken trots kontroller kan skicka 

någon defekt komponent. Då denna komponent absolut inte kan tillåtas gå sönder vid användning 

utförs även kontroller hos företag C. Komponenter som inte uppfyller kraven är då svåra att reklamera 

eftersom råvaruleverantören vill lägga skulden på den förädlande underleverantören och vice versa. 

Resultatet är att företag C idag lagerför defekta komponenter värda flera miljoner kronor.  

Underleverantörerna är situerade i ett flertal olika länder. Då produkter från företag C skickas ut för 

bearbetning hos underleverantörer så medföljer det alltid med ett antal provbitar som används av 

bearbetningsleverantörer och egen verkstad för att utföra korrekt inställning av maskiner. Dessa 

provbitar märks och faktureras inte företag C.  
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Företag D, verksamhet och avvikelsehantering 
Företag D tillverkar precisionsutrustning för verkstadsindustrin.  

Vid anläggningen som besöktes arbetar cirka 180 personer vid ordinarie drift. Cirka 130 000 färdiga 

produkter tillverkas per år i cirka 2500 olika modeller och varianter. För detta ändamål tillverkas vid 

anläggningen ungefär 3000 olika komponenter. Verksamheten omfattar förädling från råvara till helt 

färdig produkt. Produkten säljs med service inkluderad, vilket möjliggör långvarig kundnöjdhet. En 

viktig aspekt i arbetet för kundnöjdhet är att lyssna på och anpassa sig efter kundens behov. 

Tillverkningen är riktad blandat mot order och mot lager. Ett lager finns där 560 av de vanligaste 

produkterna lagerförs, utöver detta tillverkas även specialbeställningar. Ledtiden som ett genomsnitt 

av totalen för alla produkter är 18 dagar. Leanprinciper tillämpas där detta är möjligt, vilket tydliggörs 

av att vissa positioner i tillverkningen har taktad linje medan andra arbetar mer som flödesgrupper på 

grund av ett högt krav på omställningsbarhet. Utvecklingsarbetet är kontinuerligt för att på olika vis 

förbättra produktionen. Generell tillverkningsprocess finns beskriven i figur 5. 

 

Figur 5. Blockdiagram över förädlingsprocessen hos företag D. 

Kraven som ställs på de olika komponenterna är hos kund mycket höga, och internt innebär detta att 

företag D har toleranskrav om hundradelars millimeter, ibland tusendelar. Utöver detta ställs även 

höga kosmetiska krav, vilka även kan anses inverka på funktion i vissa specialfall. 

De flesta bearbetningsprocesserna sker i datorstyrda maskiner, vilka programmeras av operatörerna 

själva. Operatörerna har utöver detta även ansvar för mätning av egna detaljer och allt som innefattar 

den egna stationen med undantag för större serviceingrepp på maskinerna som används. En öppen 

atmosfär erfars av en operatör som frågas vad som skulle hända om denne en dag hade tillverkat ett 

större antal felaktiga komponenter. Operatören erfar inte någon rädsla för att rapportera en sådan 

stor avvikelse, denne påpekar också att det är bättre att felet upptäcks tidigt än att fortskrida med 

förädlingsarbetet. Till hjälp för mätningar finns kvalitetsavdelningen som till stor del består av 

mättekniker. Totalt finns 22 personer på kvalitetsavdelningen, och vid besöket var 13500 mätverktyg 

på något sätt aktiverade. Till detta finns fyra personer som arbetar heltid med allt som innefattar 

kalibrering. Efter första flödesgruppen anses avvikande komponenter ha lågt förädlingsvärde och 

åtgärdas därför inte. Vid glödgning kan vissa dimensioner förändras och ombearbetas då för att 

uppfylla ställda krav.  

Kassationsgraden som mäts kostnadsmässigt är vid besökstillfället cirka 3 % vilket även var nivån för 

föregående år. Det finns ett explicit mål för en kassationsgrad om 2,3 %. Detta gäller fel och avvikelser 

som kan åtgärdas direkt i den aktuella verksamheten. Konkret beskrivs dessa som måttfel, finishfel, 
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verktygsfel, verktygsbrott och beredningsfel. Dessa fel är grund för en kassationskostnad om cirka 140 

000 kr per vecka.  

Företag D har ett utvecklat system för avvikelsehantering som kartläggs i figur 6. Varje morgon hålls 

ett möte i en avskärmad del i verkstaden. I mötet deltar verkstadschefen, alla produktionsledare (för 

flödesgrupperna), en representant från mätteknikerna, en representant från reparationslaget och en 

representant från produktionsteknik. I det avskärmade rummet diskuteras störningar vilka finns 

visualiserade på tavlor. Tavlorna omfattar kassation, orderingång, reparationer och avvikelser. Vid 

dessa tillfällen kan defekta komponenter tas upp; den aktuella produktionsledaren tar ansvar för 

komponenten och tar tillbaka den till sin flödesgrupp. Där hanteras den av ett multidisciplinärt lag om 

exempelvis tre personer. De driver ärendet inom flödesgruppen för att härleda felets uppkomst och 

rotorsak. Detta styrs av ett avvikelsehanteringssystem på dator och fysiskt vid de defekta 

komponenterna. Avvikande komponenter sorteras i askar beroende på om avvikelsen anses trivial, 

mindre, större eller akut. Lappar med information om vem som är ansvarig för handläggning av ärendet 

och ett unikt ärendenummer finns tillhörande dessa komponenter.  

 

Figur 6. Kartläggning av avvikelsehantering hos Företag D. 

Systemet på dator är väldigt utvecklat då det enkelt visualiserade med olika diagram och grafer diverse 

feltyper, kostnader och annan information över avvikelser. Det ger ett intuitivt sätt att se och 

presentera siffror även för folk som inte är insatta och det är även interaktivt så det går att anpassa 

efter vilken data man vill visa. I datasystemet hamnar det hos en handläggare som sedan kan tilldela 

det vidare till någon att ta på sig ansvar för åtgärd; alternativt stänger handläggaren ner ärendet direkt 

om det bedöms som inte värt att lägga ner resurser på. Det lades stor vikt på att analysera och hitta 

rotorsaken till felen. Datasystemet med statistiken som enkelt kan ge en överblick över vilka problem 

som ofta uppkommer bedöms vara en stor tillgång i bedömningar om vad som man ska ägna tid på. 

Att även klassificera hur allvarliga felen är hjälper till med sådana här bedömningar. Ytterligare en 

styrka är att man har koll på små och triviala fel även om de inte uppkommer väldigt ofta men ändå 

tillräckligt ofta för att en åtgärd måste tas. Vidare har en utsedd person inom varje flödesgrupp totalt 

en timme per vecka avsatt för att hantera avvikelsearbetet, denne kan söka hjälp ifrån andra inom 

flödesgruppen med avvikelsehanteringsarbetet.  

Då operatörer på företag D börjar sina skift tillverkas en testbit, denna inspekterar två operatörer på 

tillsammans och säger om de tycker den uppfyller de ställda kraven. Efter läggs den i en speciell låda 

skild från resterande bitar. När det är skiftbyte tillverkas ännu en bit som kontrolleras, är båda 

provbitarna godkända antas även att de som tillverkats mellan är godkända. Upptäcks fel i en provbit 

vid t.ex. skiftbyte får man kontrollera hela partiet för att se vad som gått fel och på hur många. 

Operatörer på företag D programmerar själva CNC-maskinerna de arbetar vid efter ritningar från 

konstruktörer. Det bidrar till ett större ansvar vilket i sin tur leder till att operatörer tar mer personligt 

ansvar för kvalitén på produkterna. Operatörerna har även tillgång till mätrum med mätmaskiner som 

de själva använder och det fanns mätverktyg vid alla stationer. Vid oklarheter kan de söka hjälp från 
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mätavdelningen som utöver kalibrering av mätverktyg är en resurs vid behov av rådgivning. Tillverkas 

nya produkter hos företag D kontrolleras alla tills att de anser sig ha koll på den nya produkten och då 

övergår man till standardvarianten med mindre kontroller.  

  



14 
 

Likheter och olikheter 
Vissa likheter mellan företagen som orsakats av liknande skäl presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Gemensamma egenskaper och orsaker hos företagen. 

Gemensam egenskap Gemensam orsak Kommentar/ej applicerbart 
företag 

Hög omställningsbarhet för 
olika produkter och flöden 

Kunder vill ha 
specialbeställningar. 

Specialbeställningar utförs 
inom ramen för vad som anses 
realistiskt hos företagen. 

Tillverkning mot order och 
tillverkning mot lager 
kombination. 

Görs för att korta ner ledtider. Företag A tillverkar endast mot 
order då ledtiden är kort. 

Automation införs där det är 
möjligt, anses vara bättre än 
manuell process. 

Fel sker vid manuella processer 
eller p.g.a. mänsklig faktor. 

Det är ofta svårt att ersätta en 
människa trots till synes enkla 
jobb som ska genomföras. 
Antagande för C och D. 

Statistiska system används Inrapportering som kan 
användas till att begränsa 
kassationer och avvikelser. 

 

Något slags mål finns för 
avvikelser och kassationer. 

Önskan att begränsa 
kassationer och avvikelser. 

 

Slutkontroll på samtliga 
produkter 

Det är av stort intresse för 
företagen att produkterna inte 
uppvisar felaktigheter hos 
kund. 

Företag D provkör alla färdiga 
produkter men kontrollerar 
inte ingående samtliga 
komponenter.  

Kontroll av produkter under 
tillverkning 

Hitta fel tidigt för att minimera 
förädlingsvärden på felaktiga 
produkter.  

Företag A genomför 
stickprovskontroller på 
materialråvara. 

Användning av leanfilosofi eller 
egen anpassning av lean 

Effektivisera arbetet, minimera 
slöserier 

Ofta delar av lean som 
används. 

 

Jämförelse av företagen mot förväntningar från litteraturen 
Då de besökta anläggningarna ställs mot områdeslitteraturen upptäcks både likheter och avvikelser 

från vad som kan förväntas. I tabell 1 kan konstateras att samtliga företag samlar in statistik över 

avvikelser och kassationer. Genom detta har företagen etablerat någon slags övre gräns för accepterad 

kassationsgrad, med undantag för företag A som har så pass låg kassationsgrad att de kan sikta på ett 

mål om 0 %. Företag C har ett kostnadsmässigt mål för kassationsgrad. Utöver en önskan att förbättra 

processer så accepteras dock en viss kassationsgrad hos företagen som kan uppkomma på grund av 

opåverkbara orsaker såsom mänskliga felfaktorer. 

Litteraturen hävdar att en effektiv organisation väljer mellan två olika former av kontroll, antingen 

direkt efter att någon process genomförts eller att endast slutkontroll genomförs [4]. Företag A har 

endast slutkontroll på samtliga komponenter, medan företag B, C och D kontrollerar i både 

förädlingsprocessen och har slutkontroll. Företag D gör endast stickprov på slutprodukter men provkör 

alla. Motivationen för detta är i båda fallen att eliminera de komponenter som blivit defekta innan 

vidare förädling sker. Dock upptäcks vissa fel ändå i slutkontroll. Hos företag B sker slutkontroll på 

samtliga produkter. Systemen som tillverkas hos företag C kan anses vara väldigt komplexa varför 

kontroller genomförs i samtliga steg i tillverkningsprocessen, och installation av färdiga system 

genomförs av tekniker från företag C.  
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Då endast företag A gör som litteraturen föreslår är det av intresse att granska varför de andra 

företagen genomför förhållandevis mycket kontroller. Det som sticker ut hos företag A är att en 

produkt vid förädlingsprocessen endast hanteras av cirka fyra olika personer, medan övriga företag i 

samtliga fall generellt kräver mer än dubbelt så mycket folk. Företag B och D gör då kontroller i fler 

förädlingssteg än vad som kan anses vara nödvändigt men undviker på så vis förluster genom förädling 

av redan defekta komponenter. Komplexiteten och kraven som ställs mot produkterna som tillverkas 

av företag C anses dock göra frekventa kontroller nödvändiga för både funktionalitet och ur 

driftssäkerhetssynpunkt. 

Hos samtliga företag var företagsledningen på något vis inblandad i avvikelsehanteringsarbetet. I högre 

nivå inom organisationen upplevdes kostnader och kvalité som de viktigaste aspekterna vad gäller 

avvikelser och kassationer. Hos operatörer och personal nära kopplad till verkstadsarbetet upplevdes 

avvikelser och kassationer som en fråga om att inte göra fel, att avvikelser i stort sett är dåliga. Ett 

aktivt arbete pågår inom samtliga företag som genom ledningens styrning syftar till att motverka 

avvikelser och minska kassationsgraden och därmed minska kostnader. Dessa åtgärder är till för att 

minska avvikelser som uppkommer i den egna verksamheten och inte kan härledas till externa fel 

såsom materialfel eller hanteringsfel hos leverantörer. Hos företag A var externa fel främst av typen 

materialfel på inlevererat material och leveransfel till kund. Hos företag C var externa fel till stor del 

sådana fel som uppkommit vid förädling hos extern leverantör, vilket diskuterats närmare i 

företagspresentationen. Företag D kan anses ha en god struktur i detta avseende, då olika feltyper 

klassificeras och de interna felen separeras från externa, vilket gör att arbetet med avvikelsehantering 

och åtgärder mot avvikelser kan struktureras väl. 

Vidare förväntas i litteraturen att operatörer på golvet har en god kommunikation med sina chefer i 

en platt organisation [4]. Alla företag upplevs ha möjlighet till detta, och i fallen företag C och D som 

till fysisk storlek är större, har verkstäderna avskilda kontorsrum med personal som kan vara till direkt 

hjälp med frågor som rör verkstadsarbetet. 

Företag C har samma åtgärder för avvikelser (”rework, repair, scrap, use as is”) som föreslogs i [2]. 

Utöver detta så stöds avvikelsehanteringssystemen som presenteras i figur 4 och 6 av [6], vilket knyter 

an till sex sigma. Båda företagen hävdar också att de tillämpar sex sigma i sitt arbete. 

Jämförelse av företagen 
De olika företagen har efter sina olika förutsättningar anpassat arbetssättet på olika vis som kan tyckas 

jämförbara och ibland liknande beroende av orsakande faktor. Samtliga arbetar med väldigt snäva 

toleranser, största skillnaden ligger i storleken på systemen vilket i sin tur ger en skillnad i hantering av 

avvikelser ur ett rent kostnadsperspektiv. För en mer övergripande bild presenteras resultatet i 

tabellform i bilaga 2.  

Explicita mål för kostnaden av kassationer och avvikelser fanns hos alla besökta företag. Det slutliga 

målet gällande kassationer hos företag A är att reducera antal fel till 0 %. Företag B och D har istället 

ett mål runt 2-3%. Att sikta på 0 % handlar om ständig förbättring, medan tanken med 2-3% är att efter 

en viss punkt är det inte värt att lägga resurser på förbättring, då sådan extrem optimering kostar mer 

än det ger. Trots detta är det underförstått att samtliga företag vill undvika avvikelser och kassationer 

helt. Företag C liksom D har kostnadsmål. Detta möjliggörs hos C genom ett datasystem som visar 

kostnaden för komponenter i varje förädlingssteg och att de tillverkar väldigt få färdiga produkter 

totalt sett jämfört med de andra företagen. Företag A tillverkar med snäva toleranser men relativt 

enkla system jämfört med de andra företagen. Så det kan anses rimligt att främst söka minska 

avvikelser där. 
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En stor faktor för hur avvikelser hanteras kommer ifrån kostnaden av produkten. Desto mer tid och 

pengar som lagts på en produkt, desto mer arbete och energi läggs på att åtgärda avvikelsen för att 

undvika kassation. Hos företag D så kan defekter efter första operationen kasseras direkt då det i detta 

skede är så låga förädlingsvärden. En gemensam nämnare för alla företag är att mer fokus ligger på 

senare delar av produktionskedjan då det är högre förädlingsvärden där.  

Företag A har relativt låga förädlingsvärden och en avvikelse anses inte värd att åtgärda, men här tas 

även hänsyn till varumärke och säkerhet; en avvikande komponent kan inte tillåtas komma ut på 

marknaden. Däremot kan övriga delar monteras loss och ommonteras i andra produkter så att bara 

den defekta delen kasseras. Företag C däremot tillverkar extremt dyra och stora system så en 

reparation är något som i princip alltid sker då så är möjligt. Många av de mer specialiserade 

komponenterna märks med unika serienummer för att möjliggöra spårbarhet. Detta gjordes för att ha 

möjlighet att tillverka en ny, precis likadan komponent då det är viktigt med rätt komponent på rätt 

plats även om de är till synes snarlika. Företag C har ett övergripande system som används i 

produktionen som kan användas för att se hur mycket den kostat så långt i förädlingsprocessen. Ett 

system som detta gör det lättare att fatta beslut om vilken åtgärd som är lämpligast då en avvikelse 

uppkommer, så inte reparationskostnaden blir mer än kostnaden för att tillverka en likadan 

komponent igen. Denna spårbarhet upplevs som väldigt positiv. Hos företag B och D gjordes istället en 

bedömning för varje komponent huruvida den skulle repareras eller inte; detta är en fråga som 

produktionsavdelningen får ta stånd till i båda fallen. Slutprodukten hos företag D har många mindre 

ingående komponenter. Dessa är inte så specifika att de behöver unika serienummer på varje 

komponent. 

Några av företagen har problem med råvara och komponenter som tillverkas externt. De flesta tog 

stickprov men en kontroll av alla inlevererade komponenter anses svårt att genomföra effektivt. 

Generellt så uppstår de flesta avvikelser vid manuella processer utöver rena hanteringsfel eller 

materialfel. Företagen försöker därför automatisera så mycket som möjligt. Utmaningen ligger i att 

samtidigt ha en hög omställningsbarhet och att det inte alltid går att automatisera processer. Företag 

B påpekar att robusta processer automatiseras i första hand och att dessa därför inte nödvändigtvis är 

säkrare än manuella. Vid test av produkter hos företag A har man försökt automatisera men det har 

visat sig svårt att uppnå en tillfredsställande mänsklig känsla. Företag D strävar mot så hög 

automationsgrad som möjligt för att eliminera mänsklig felfaktor. Historiskt sett har kassationer 

minskat, en högre standard av tillverkningsmetoder och en allt större del automatiserad av NC-

maskiner kan vara en bidragande faktor till detta. Automation tas inte upp i litteratursökningen i syfte 

att minska avvikelser och kassationer då automation kan anses vara orealistiskt att införa i många 

processer. 

Flera av företagen samlade in väldigt mycket statistik, allt ifrån vilka fel som uppkommer till felets 

rotorsak och den totala kostnaden för sagda fel. Det upplevdes dock som att de företagen som använde 

sig av sådan datainsamling inte säkert visste hur statistiken kan användas bäst. Företag B har för denna 

statistik tillämpat ett system med felkoder. Varje fel rapporteras och registreras. Med den insamlade 

statistiken tillämpades ett system där de tio vanligast förekommande felen analyserades och 

åtgärdades varje månad. Detta kan anses effektivt på så sätt att en konkret prioritetsordning finns 

tillgänglig för att åtgärda problem. Samtliga företag strävar efter öppenhet och eget ansvar. Om ett fel 

upptäcks skall det rapporteras snarast. Hos företag C finns personal från konstruktionsavdelningen i 

ett kontor bredvid tillverkningen så att hjälp snabbt kan vara på plats om problem uppkommit. Även 

företag D har kvalitetspersonal i ett kontor i mitten av fabriksgolvet. Denna närhet till konstruktörer 

och personal med djupare tekniskt kunnande om designen och produktionssystemet upplevs som en 

styrka. 
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Komponenttillverkningen hos företagen skiljer sig på så vis att lagerföring av komponenter skiljer sig 

beroende på ledtiden för en hel färdig produkt. Då företag A har en kort ledtid lagerförs inga färdiga 

system, tillverkning sker helt mot order. Företag B kan däremot börja tillverka exempelvis hundra 

komponenter varav endast tio görs helt klara, övriga lagerförs i olika förädlingsskeden för att på så vis 

undvika överproduktion. Företag C gör liknande företag B på så sätt att standardprodukter förädlas till 

en viss grad och lagerförs i detta skede för att sedan kunna kompletteras för att uppfylla kundkrav med 

en kortare ledtid. Företag D lagerför färdiga komponenter och de produkter som kan anses vara 

standardprodukter då efterfrågan kan anses vara stadig. 

Hos alla företagen testar eller kontrollerar man alla slutprodukter. Att fel kommer förbi denna 

slutkontroll är sällsynt hos alla, problem ute i fält med produkter från företag A beror ofta på 

transportskador eller felaktig installation. Företag C skickar med egen personal för att installera 

produkten.   
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Analys av fallstudierna 
Rapportförfattarna har under denna rapports skrivande begränsat sina uttalanden för att upprätthålla 

en acceptabel diskretionsnivå, men har därigenom en djupare inblick i den ansamlade empirin än både 

företag och eventuella läsare. Med anledning av detta sammanfattas här några tankar och åsikter kring 

hur företagen kan lära av litteratur och varandra.  

Vad företag upplevs behöva lära av litteraturen 
Trots att det för författarna är välbekant att massinspektioner av färdiga produkter är oönskvärt så 

sker detta ändå vid alla anläggningar. Att massinspektioner är oönskvärda stöds av litteraturen. 

Däremot upplever författarna att företagen har sunda argument för att genomföra sin kvalitetskontroll 

på sådant vis som sker; företag A har ett starkt varumärke och en säkerhetsaspekt att ta hänsyn till. 

Företag B arbetar med extremt svåra toleranser, och produkterna som tillverkas hos företag C kan i 

värsta fall vara direkt livsfarliga och orsaka omfattande materiell skada om inte funktionaliteten 

säkerställs. Om något, så kan företag B här utveckla bättre kontrollsystem under förädlingsprocessen 

för att på så sätt kunna slopa slutkontrollen alternativt begränsa denna till stickprovskontroller. Ett 

försök med fullskalig tillämpning av sex sigma kan också vara aktuell för företag B då 

avvikelsehanteringsarbetet i dagsläget påminner mycket om sex sigma metodik. 

Vidare upplevs företagen ha problem med inlevererad råvara, alltså materialfel och hos företag C även 

dimensionsfel eller motsvarande. Råvaruproblem upplevs som störst hos företag A och C. Företag D 

utgår från en mycket enkel råvara vars framställningsprocess kan anses vara välutvecklad och mycket 

kontrollerbar. Företag A upplevs inte lida av någon större ekonomisk belastning orsakad av materialfel 

då dessa kan upptäckas relativt tidigt. Dock anses det vara den främsta feltypen hos företag A, varför 

en förbättring av kvalité på inlevererad råvara är av intresse. 

Samtliga företag håller produktionsledningsmöten, men med olika medlemmar ur personalen och olika 

frekvens, vilket kan bidra till en platt organisation. Dessa anses göra störst nytta då en stor andel av 

produktionen representeras eftersom problem kan tas upp ur olika synpunkter och direkt förmedlas 

till representanter för alla inblandade instanser om så är nödvändigt. Ur mer makroskopiskt perspektiv 

kan sådana möten hållas med ledningen och eventuellt särskilt berörda interagerande parter från de 

olika delproduktionsområdena. På så vis kan en god kommunikation upprättas genom hela 

anläggningen vilken möjliggör snabba åtgärder vilka kommuniceras och beslutas av de direkt berörda 

parterna. Detta antas vara fördelaktigt, då de som arbetar direkt med berörda ärenden antagligen vet 

vilka åtgärder som kan vara lämpligast och enklast att vidta. Då kan också ledningen och 

kvalitetspersonal vara ett stöd och övergripande beslutsorgan mer än en direkt aktiv part i 

avvikelsehanteringen på verkstadsgolvet. Ett led som redan tillämpas är just att en 

kommunikationslänk etablerats mellan produktions och designavdelningen vilken tillgängliggörs direkt 

i verkstaden.  
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Slutsats 
Samtliga företag tillämpar någon anpassning av kända metoder och eller filosofier för att minimera 

slöseri och öka effektivitet såsom lean.  

Automation upplevs som önskvärt där detta är möjligt, då detta bland annat kan minska mänsklig 

felfaktor vid tillverkning jämfört med manuella processer. Detta kan dock vara svårt att uppnå då en 

människas finkänslighet är svår att simulera. Företag B påpekar dock att robusta processer är de som 

automatiseras först och därför inte nödvändigtvis är bättre än manuella processer. 

Bäst användning av produktionsrelaterad statistik som samlas in upplevs som något oklart hos 

företagen, dock används statistiken i konstruktivt syfte för att reducera kostnader som kan kopplas till 

avvikelser hos de flesta företagen. Vidare forskning kan utföras kring hur insamlad statistik i produktion 

kan användas för att uppnå specificerade syften. 

Tvärtemot vad litteraturen vill uppmuntra så sker masskontroller hos samtliga företag på den färdiga 

produkten. Företag A kan anses göra detta korrekt då de inte har kontroller i linjen. 

Robust och probabilistisk design upplevs inte som vanligt förekommande. 

 

Vidare frågeställningar 
För vidare utveckling av detta arbete bör man titta på materialfel och hur dessa kan minimeras för att 

minska avvikelser och kassationer. Även vilken nivå av krav som är lämplig att ställa mot 

råvara/materialleverantörer och vilka typer av råvara (gjutgods, kallbearbetat material, stränggjutet, 

osv) har störst problem med att uppfylla önskade specifikationer.  

Vidare bör det ses över om det är lönsamt att tillverka allt själv vid egen anläggning för att undvika 

problem med externa fel. En undersökning kan göras om antal personer/stationer i linjen har inverkan 

på feluppkomst i färdig produkt.  

Ytterligare en aspekt är att undersöka hur samarbete mellan produktionsavdelning och produktdesign 

kan utnyttjas för att minimera feluppkomst och avvikelser. Med detta blir även toleransavslappning 

och robustifiering inom tillverkande industri relevant. 

En vidare undersökning kan göras om det alltid är lämpligt att vid större anläggningar använda sex 

sigma metodik i syfte att begränsa avvikelser och kassationer. 

Automation och automatiseringsgrad kan undersökas vidare för om dessa har någon koppling till 

förekomst av avvikelser och kassationer.   
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Bilaga 1. Frågeformulär 
Dessa frågor är en ram för vad vi vill ha reda på så ni har möjlighet att förbereda er. Självklart 

kommer följdfrågor kunna uppkomma på era svar och vad vi ser där av besöket så ta inte dessa 

frågor som exakt det vi vill veta. Dessutom kan frågorna ändras utefter vad vi ser på besöket och er 

individuella situation. 

1. Vad är det för produkt? 

2. Har ni många varianter av denna produkt som tillverkas på samma ställe?  

3. Hur tillverkar ni? Linjeproduktion? Omställningsbar för variation? 

4. Antal producerat? Skift/timme/dag/år? 

5. Antal anställda direkt inblandade i tillverkningen? 

6. Uppskattad kostnad för att producera en produkt? 

7. Ledtid? 

8. Ställer ni höga krav på produkterna, toleranser? 

9. Har ni en kvalitetsavdelning? Hur stor? 

10. Hur gör ni er QC, hur upptäcks felen, stickprov, allt kontrolleras osv? 

11. Var upptäcks felen då? Färdig produkt? Precis efter felet uppstod? 

12. Kommer fel förbi er QC och tar sig till kund ofta? 

13. Kassationsgrad från start till färdig produkt? 

14. För ni statistik över vilka slags fel? Felkoder/system för detta. 

15. Följer ni aktivt upp fel som ofta uppkommer och försöker åtgärda processen?  

16. Var uppstår fel oftast? Är denna process manuell eller automatiskt? 

17. Accepterar ni rakt av att det kommer gå fel såhär ofta för att processen inte går att förändra? 

18. Hur hanteras produkter som det är fel på? Ombearbetning/slängs/materialåtervinning mm? 

19. Uppskattad kostnad för ovanstående fråga? 

20. Finns det ett explicit mål för kassationsgrad? 

21. Hur ser det ut historiskt med kassationen? 

22. Hur skulle ni vilja att ert företag beskrivs för att ge en bild av vad ni sysslar med ungefär utan 

att anonymitet upphävs? ”Svenskbaserad produktion av produkter med höga toleranskrav 

för verkstadsindustrin” t.ex.  
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Bilaga 2. Jämförelsetabell av egenskaper och direkta fakta om 

företagen 
I rutor markerade med ”-” saknas information.  

Företag Företag A Företag B Företag C Företag D 

Produkttyp Låssystem Industriell 
utrustning 

Utrustning för 
energibranschen 

Industriell 
utrustning 

Antal 
grundserier 

11 5-6 5 Cirka 6 

Antal tillverkade 
produkter per 
år 

Cirka 2000 
st/dag  
~500 000 st/år 

 Ca 5000 
st/månad  
~60 000 st/år 

Tusentals 
komponenter till 
större system.  
50-100 färdiga 
system 

Ca 130 000 st/år 

Ledtid Beror på 
beställning. 25-
30 produkter 
beställda innan 
kl. 10 kan ofta 
levereras 
samma dag. 

Vanligtvis 4-6 
veckor. Ibland 8-
10 veckor om 
råvara ej finns 
tillgänglig. 
Teoretiskt, 
optimala fallet 
cirka 5 timmar.  

52 veckor (färdiga 
system) 

Genomsnitt på 
total: 18 dagar 

Antal anställda 
direkt 
inblandade i 
tillverkningen 
’hands-on’? 

Ca 4  Ca 10 pers, 
väldigt 
generaliserat 

Ca 1500 för helt 
system 

Ca 10 
pers/komponent 

Kontrollblad 
medföljer varje 
operation, 
ifylles av 
operatör 

Behövs ej hos 
företag A, ’liten’ 
verksamhet 
(bara ca 4 
personer i 
linjen) 

Ja Där krav finns på 
kontrollen som ska 
dokumenteras 
anges det i 
beredningen för 
produktionsordern 
och även vilka 
protokoll som ska 
fyllas i och sparas i 
systemet.  
 

Företag D har 
tydlig ritning och 
operatörsansvar. 
En kvittens finns 
för utfört arbete. 

Omställnings-
bar produktion 
för variation 

Ja, hög 
flexibilitet. 

Ja, ställs om flera 
gånger per dag. 

Ja, specialordrar 
vanliga. 

Ja, stor variation. 

Tillverkning mot 
order eller 
tillverkning mot 
lager 

Endast TMO 
 

TMO+TML 
kombination. 
Pyramidsystem. 

TMO+TML 
kombination. 
Gör en del färdigt 
vilket sedan kan 
specialanpassas.  

TMO+TML 
kombination. 
Cirka 500 färdiga 
produkter 
lagerförda. 

Linjeproduktion  Någon slags 
grundlinje, inte 
helt klart 
utstakad. 

Teoretisk linje 
finns men är i 
praktiken inte 
applicerbart. Hög 

Nej D har taktad lean 
linje i montering 
för vissa 
produkter, 



iii 
 

omställnings-
frekvens medför 
olika operationer 
för olika 
produkter. 

relativt nytt. I 
övrigt 
flödesgrupper 
pga många olika 
komponenter. 
 

Lean Ja, vissa 
aspekter 

Ja, vissa aspekter. 
”Plockar russinen 
ur kakan”. 

Ja Implementeras 
där det är möjligt. 
Kan kanske anses 
vara del av det 
löpande 
förbättrings-
arbetet. 

6sigma Nej, verkar inte 
behövas heller. 
 

Nej Ja, flera arbetare 
med sådan 
bakgrund; white, 
green & blackbelts. 

Ja 

Svåra toleranser  ± 2/100 mm. 2-3/1000 mm. 
”Grovslipning 6-7 
tusendelar[s 
millimeter]” 

Hundradelars 
millimeter, vissa 
tusendelar. 

Hundradelar 
vanligast, vissa 
tusendelars 
millimeter. 

Automatisering/ 
Automation 

Försök har 
gjorts att 
automatisera 
men går inte, 
finns inte 
utrustning som 
klarar av 
människans 
känsla. Vissa 
komponenters 
tillverkning 
automatiserad. 

Cirka 25 % 
automationsgrad. 
Feluppkomst i 
automatiserade 
processer sker 
ganska sällan. Det 
beror inte 
nödvändigtvis på 
att 
automatiserade 
processer är 
säkrare än 
manuella. Det är 
helt enkelt de 
robusta 
processerna som 
man väljer att 
automatisera 
först. 

- D använder 
CNC/NC maskiner 
som 
programmeras av 
operatören. 
Således många 
halvautomatisera
de processer. 
Strävar mot 
största möjliga 
automationsgrad 
för att undvika 
mänsklig 
felfaktor. 

Feluppkomst i 
manuella 
processer  

Flest fel vid 
manuellt 
arbete. 

Inte direkta fel, 
men en del 
processer är inte 
så robusta, dvs. 
det kan bli 
störningar som 
innebär att det 
tar längre tid än 
vad som är 
planerat. 

Finns många olika 
feltyper även i 
manuella processer 

Hanteringsfel, 
mänsklig faktor. 
Tappa 
komponent i 
golvet t.ex. 
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Egna fel vanliga 
dvs ej material 
eller leverans/ 
hantering 
utanför 
verksamheten 

Nej Nej. 
Hanteringsskador 
mellan 
operationer, 
skrammel vid 
palltransport 
förekommer men 
är inte vanligt.  

Avvikelser i egen 
verkstad 
förekommer och 
hanteras enligt 
avvikelse-
processen  
 

Hanteringsfel kan 
förekomma. Mest 
egna fel? 
(”struntsaker som 
spånor kvar, 
tappa i golvet, 
etc”). Finns 4 
egna 
felklassifikationer 
för detta 

Materialfel 
vanligt 

Ja, vanligaste 
problemet 

Nej, inte med 
materialfel från 
material-
leverantören eller 
gjuteriet. Kan 
uppstå vid egen 
material 
behandling t.ex. 
glödgning. 

Material & 
förädlande 
underleverantörer 
skyller på varandra. 

Händer ibland, 
men är ovanligt. 
Är inte ett stort 
problem. 

Hur upptäcks 
fel? 

Stickprov på 
råmaterial, där 
upptäcks de 
flesta felen. 

50/50, en del vid 
uppkomst i 
verkstaden, 
övriga vid 
slutkontroll 

Slutkontroll på allt, 
90% inköpt 
kontrolleras av 
leverantör, en del 
extrakontroll sköts 
internt. Upp till 4 
provbitar 
medkommer 
leverans med 
rödmarkering. 
Dessa faktureras ej. 

Något fel 
upptäcks i 25% av 
batcherna i egen 
kontroll. En del 
fel upptäcks efter 
leverans. 
Operatör 
ansvarar själv för 
kontroll 
(stickprov) av 
komponent och 
har yttersta 
ansvaret. 1 
timme i veckan 
avsatt för 
kassations-
hantering av 
personal som 
utses för detta. 
De flesta felen 
upptäcks direkt 
vid uppkomst. 

Fel upptäcks 
i/under 
förädlings-
process 

Endast 
uppenbara fel 
eller materialfel. 
Övervägande av 
företag A ej 
påverkbara fel. 

Ja Ja Ja 

Stickprovs-
kontroller 

Företag A har 
progressivt 
kontrollsystem; 
initialt 

Stickprovs-
kontroller efter 
genomförd 
process, alla 

Ja Görs av 
operatörer efter 
genomförd 
process. 
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kontrolleras alla 
efter en ny 
process införts, 
sedan endast 
några stycken 
då processen 
anses stabil. 

kontrollmäts efter 
känsligare 
processer. 

Stickprovs-
kontroller även 
på färdiga 
produkter. 

Slutkontroll Ja Ja Ja Ja 

Slutkontroll av 
alla produkter  

Ja Ja Ja Nej. Stickprovs-
kontroller. 

Fel kommer 
INTE förbi 
kvalitets-
kontroll, 
principiellt 

Fel kommer inte 
förbi QC då hela 
produktpaketet 
testas utförligt. 

Fel kommer inte 
förbi QC. Kan 
dock uppkomma 
fel vid transport 
och handhavande 
av annan part. Är 
sällsynt. Ca 1/10 
felaktiga kommer 
förbi slutkontroll. 

Företag C skickar ut 
egna installatörer 
för att säkerställa 
att allt blir korrekt 
gjort. 

Fel kommer förbi 
QC men är 
relativt sällsynta, 
alltså ”Något fel 
upptäcks i 25% av 
batcherna i egen 
kontroll”. 

Ombearbetning
/fix av felaktiga 
produkter, om 
möjligt 

Ombearbetar 
inte, kan dock 
ommontera om 
möjligt. 
Säkerhetsaspekt 
i produkten gör 
ombearbetning 
riskabelt. 

Om möjligt, 
ombearbetas 
dessa direkt. Om 
tveksamt, får 
produktions-
teknik ta tag i 
saken. Om helt 
kört – material-
återvinning. 
 

Om jobbigt fall så 
får produktions-
avdelningen ta tag i 
saken. Fixas i 
princip alltid pga. 
höga 
förädlingsvärden. 

Åtgärdas om 
möjligt i senare 
förädlingsskeden, 
processen 
åtgärdas på sikt 
om möjligt. 

Om för mycket 
bearbetats bort 
från 
arbetsstycket så 
får produktions-
avdelning ta tag 
i saken 

Nej, men 
hänsyn tas här 
till 
säkerhetsaspekt 
och relativt låga 
förädlings-
värden. 

Ja Ja Ja 

Kasserar 
felaktiga utan 
vidare 

Ja, om process 
och allt anses 
stabilt ändå. 

Nej, registreras 
under felkod för 
eventuell vidare 
analys. Material-
återvinning. 

Nej, repareras om 
möjligt. Dock 
problem med 
underleverantörer; 
tunnor med 
avvikande, värda 
flera Mkr. 

Nej, rapporteras. 
I första stationen 
kan felaktiga 
kasseras direkt 
pga. låga 
förädlingsvärden. 

Kassationsgrad? Mindre än 1 %, 
kund-
reklamation 
~0,4 %. Kund-
reklamation 
beror oftast på 
felleverans eller 
annan 

 Ca 3 %. Målet är 
också 3 %. 

- 3 %, även förra 
året. Mål om 2,3 
% eller lägre. 
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opåverkbar 
faktor. Mål 0 %. 

Statistik över 
kassation 

- Ja, välutvecklat 
system för 
rapportering, 
analys och åtgärd. 
3 felplan:  
1. Sällan 
förekommande = 
soptunnan 
2. 10 i topp fel = 
diskussion & 
ingående analys, 
utreds 
3. Då och då – 
långsiktig 
projektbaserad 
analys 
Orsakskod 
används för felen 

Ja, används mest 
till att ha kontroll 
över kostnader. 
Någon oklarhet 
över vad göra med 
alla siffror. 

Ja, finns helt eget 
system för syftet 
vilket kan visa 
avvikelser ur flera 
olika synsätt. (t.ex 
kostnad, antal 
avvikelser, etc) 
 

Statistik över 
feltyper 

- Ja Ja Ja 

Statistik över 
kostnader 

Ja Ja Ja, har koll på 
värdet av varan i 
varje processteg. 

Ja 

Statistik över 
felorsak 

- Ja - (Författarnas 
antagagande: ja) 

Ja 

Accepterar vissa 
fel utan åtgärd 

Nej, 
operatörerna 
skall larma 
antingen 
produktions-
tekniker eller 
kvalitet som 
konstaterar 
åtgärd. 

Då en feltyp 
kommer under 3 
% flat target, är 
det OK och man 
lägger energi på 
annat. 
 

Prioriterar de mest 
kostsamma felen 
först m.h.a. sitt 
statistiksystem. 

Om problemet 
inte anses 
åtgärdbart 
accepteras felets 
förekomst. 

Uppskattad 
svinnkostnad 

100 000 kr per 
år 

3 Mkr per år I storleksordningen 
miljontals kronor 
per år 

 140 000 kr/vecka 

Explicit mål 
finns för 
kassation 

Siktar på 0 %. 3 % Kostnadsmål. 2,3 % 

Kvalitets-
avdelning, antal 
heltidsanställda
/personal på 
anläggningen 

1,5 personer på 
kvalitets-
avdelning 
 

2 pers/155 pers 
 

50 pers/3000 total 
 

22 pers/180 total 
 

Vilka direkta 
arbeten utförs 
av kvalitets-
avdelningen?  

Ankomst-
kontroll, 
uppmätningar, 
kund-

Godkänner 
rutiner och 
påtalar när brister 
i rutiner finns. 

- Kontroll-
instruktioner, 
programmerar 
mätmaskiner, tar 
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reklamationer, 
kontakt med 
under-
leverantörer i 
kvalitetsfrågor.   

Kvalitetsavdelnin
gen gör revisioner 
i egen produktion 
och hos under-
leverantörer, 
håller i 
utredningarna då 
vissa 
systematiska 
fel/brister har 
uppstått. 
Produktkontroller 
är delegerade till 
separat 
kontrollavdelning. 

fram 
mätutrustning, 
kvalitetssäkrar 
processerna, 
behjälpliga i 
produktionen. 

Produktions-
ledningsmöten, 
frekvens 

Ja Ja, en gång per 
vecka. 
 

- Varje dag i 
verkstaden, 
avskärmat 
utrymme. 

Vilka deltar i 
mötet? 

- Produktionschef, 
Produktions-
teknisk chef, 
logistikchef 
(ansvarig för 
inköp och 
planering/order/ 
distribution), 
samtliga 
Produktions-
ledare (3 st). 

- I mötet deltar 
verkstadschefen, 
alla produktions-
ledare (för 
flödesgrupperna), 
en representant 
från 
mätteknikerna, 
en representant 
från 
reparationslaget 
och en 
representant från 
produktions-
teknik 

Operatör har en 
röst/kan göra 
sig hörd 

Ja  Ja, på många sätt. 
Via sin chef, via 
sin teamledare, 
eller på de 
produktions-
informations-
möten som sker 1 
gång per månad.  

Stor verksamhet 
men har en 
”avdelning” avsedd 
för att vara länk 
mellan verkstaden 
och andra 
instanser, situerad i 
verkstaden. 

Ja, stor öppenhet. 

Vilka ansvar har 
operatören? 

Operatörer skall 
larma 
produktions-
teknik eller 
kvalitet om fel 
förekommer. 

Operatören/ 
montören 
ansvarar för sin 
process 
(kontrollerar den, 
mäter, granskar 
och signerar efter 
gjord kontroll), 
men har även ett 

- Tillverkning, 
kontroll, 
stationens 
funktions-
duglighet. 
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ansvar att se på 
hela produkten 
och larma om 
något misstänks 
vara fel. 

Generellt, hur 
många 
operatörer per 
station? 

- 1-4 personer per 
station eller 
produktionsgrupp 

- Två i tillverkning, 
en i montering 
(om problem, 
finns hjälp) 

 


