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SAMMANFATTNING 
Gruvföretaget LKAB har ett behov av en gemensam avvikelsehantering, vilket påpekats vid 
bland annat externa och interna ISO 9001 revisioner. Syftet med denna utredning är att ge ett 
förslag till ett gemensamt systematisk arbetssätt med avvikelsehantering, som uppfyller 
kraven i ISO 9001, ISO 14001 samt övriga ledningssystem som LKAB är certifierade mot. 
Förslaget ska bygga på teori och befintliga arbetssätt, varför dagens arbetssätt beskrivs och 
värderas med hjälp av teori, samt rekommendationer ges angående vilka befintliga system 
som bör tillämpas även i fortsättningen. 
  
Datainsamling har gjorts genom ett trettiotal intervjuer, studier av databaser och dokument 
från verksamhetssystemen samt en jämförelse med Scania chassi i Södertälje. Från studien 
framkommer att flertalet databaser med syfte att hantera avvikelser finns runt om i LKAB. 
Andra vanliga arbetssätt för att hantera avvikelser är loggböcker och aktivitetslistor. Ett 
genomgående drag för dessa är enligt författaren bristen på systematisk hantering av 
orsakseliminerande åtgärder samt avsaknad av medarbetarnas delaktighet. LKAB arbetar med 
totalkvalitet, vilket anses vara positivt även om kritik riktas mot att företaget brister i att: 

 ha en samsyn på kvalitetsrelaterade begrepp 
 involvera samtliga medarbetare i arbetet med ständiga förbättringar 
 arbeta systematiskt med ständiga förbättringar inom hela företaget 

 
Lösningen på dessa problem är enligt författaren utbildning i totalkvalitet samt ett gemensamt 
arbetssätt med problemhantering som involverar samtliga medarbetare. 
 
Teorier om produkt, kund och kvalitetsbegreppet presenteras bland annat tillsammans med 
teorier om kvalitetsbristkostnader, avvikelsehantering och ständiga förbättringar. Enligt 
Sörqvist(2004) och Juran (1989) är avvikelsehantering en form av styrning och ett tillfälligt 
problem kan anses vara en avvikelse från en accepterad problemnivå. En förbättring är enligt 
författarna ett genombrott i den accepterade problemnivån som leder till en ny bättre nivå. För 
att nå denna nivå måste orsakerna till de underliggande kroniska problemen lösas. Enligt 
Sörqvist så bidrar kroniska problem ofta till dolda kvalitetsbristkostnader, medan de tillfälliga 
problemen bidrar till de synliga traditionella kvalitetsbristkostnaderna som är enklare att mäta. 
ISO 9001:2000 gör en koppling mellan åtgärder som eliminerar orsaker till avvikelser och 
ständiga förbättringar. Sörqvist säger även att de tillfälliga problemen kan vara ett symptom 
på kroniska problem. Utifrån bland annat dessa teorier dras slutsatsen att sökt förslag till 
strukturerat arbetssätt bör hantera både inrapportering av problem samt orsakseliminerande 
åtgärder. 
 
Teorin förespråkar utbildning i totalkvalitet, arbete i projekt samt en för verksamheten 
anpassad och integrerad infrastruktur. Vid intervjuer framkom att systemet bör kräva så lite 
administration som möjligt. För att uppnå detta föreslås att problem rapporteras in i 
problemlistor, att förbättringsprojekt startas av kontinuerliga förbättringsgrupper och drivs i 
ett PDCA hjul. Detta dokumenteras i förtryckta dokumentmallar och som en aktivitet i en 
aktivitetslista. Arbetssättet introduceras förslagsvis i etapper med start i underhållsfunktionen, 
för att möjliggöra utvärdering och förbättring. 
 
Övriga slutsatser är att det nya arbetssättet och strukturen kan introduceras för företaget i och 
med en utbildning i totalkvalitet som inleds på ledningsnivå och avslutas med alla 
medarbetare i företaget. 



ABSTRACT 
The mining company LKAB has a need for a system managing deviations, which has been 
pointed out at internal and external ISO 9001 audits. The purpose of this inquiry is to produce 
a proposal for a general systematic work procedure managing deviations that fulfil the 
demands in ISO 9001, ISO 14001 and other management systems that LKAB is certified 
against. The proposal is to be built on theory and current working methods. That is why the 
methods used today are described and valued using theory and recommendations are given 
about which current methods should be used in the future. 
 
The collection of data has been executed through about thirty interviews, studies of databases 
and documents from the documentation system and a comparison with Scania chassi in 
Södertälje. The study shows that several databases with the purpose of managing deviations 
are used at LKAB. Other common methods are logbooks and activity lists. Common features 
in the methods are according to the author lack of systematic managing of cause-eliminating 
actions and lack of involvement of co-workers. LKAB works with Total Quality 
Management, which is positive although criticism is given to the company regarding the lack 
of 

 Having a common view on concepts and key words related to quality 
 Involving all co-workers in working with continuous improvements 
 Working systematically with continuous improvements throughout the entire company 

 
The solution to these problems is according to the author an education in Total Quality 
Management and a general method for managing problems that involve all co-workers. 
 
Theories about product, customer and quality are presented together with theories about cost 
of poor quality, deviation-management and continuous improvements. Deviation management 
is according to Sörqvist (2004) and Juran (1989) a form of control and a temporary problem 
can be regarded as deviation from an accepted problem level. An improvement is according to 
the authors a breakthrough in what is considered a problem, which leads to a new better level. 
To reach this level the causes of the underlying chronic problems must be solved. Chronic 
problems often contribute to hidden costs of poor quality according to Sörqvist (2004), while 
temporary problems contribute to the more easily measured visible and traditional costs of 
poor quality. ISO 9001 makes a connection between actions to eliminate causes of deviations 
and continuous improvement. Sörqvist (2004) also says that the temporary problems can be 
symptoms of chronic problems. The conclusion drawn from these theories and other factors is 
that the resulting proposal must cover both the reporting of problems and the removing of the 
causes of the problems. 
 
The theory recommends education in Total Quality Management, project-based work and a 
structure adapted to and integrated in the existing operations. During interviews it appeared 
that the system should demand as little administrative work as possible. To achieve this it is 
proposed that problems should be reported in a problem-list, improvement projects should be 
initiated by continuous improvement-groups that run in a PDCA-wheel. This project is 
documented in pre-designed documents and in an activity-list. The work procedure can be 
introduced step by step starting with Maintenance to enable evaluation and improvement of 
the work procedure. 
 
Other conclusions are that the new way of working and the structure that the work is to be 
executed in, can be introduced to the company in an education in Total Quality Management 
that begins with top management and ends with all co-workers in the company. 
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1 Inledning 

I detta kapitel diskuteras problemet och bakgrunden till detta samt syftet med arbetet klargörs. 

1.1 Bakgrund 

Mänsklighetens behov av kvalitet har enligt Juran (1989, s2) funnits sen tidernas begynnelse 
Det som började som en kvalitetskontroll av färdig produkt har, bland annat enligt Bergman 
och Klefsjö (2001, s72), ersatts av insatser tidigare i produktionskedjan. Utvecklingen från 
kvalitetskontroll till kvalitetsutveckling som Bergman och Klefsjö (2001, 93ff) beskriver 
illustreras i Figur 1. 
 

 
Figur 1. Illustration av kvalitetsområdets utveckling. Efter Bergman & Klefsjö(2001, s 94). 

 
Enligt Helling (1996, s10) kommer stora intresset för kvalitet i Sverige från en känsla av att 
omvärlden konkurrerar allt mer med svenska produkter både på världsmarknaden och på 
hemmamarknaden i Europa. Bergman och Klefsjö (2001, s20) säger att det krävs att det drivs 
ett allmänt och systematiskt offensivt arbete inriktat mot ständiga kvalitetsförbättringar, för att 
svenska företag ska behålla, eller skjuta fram, sina positioner på världsmarknaden. 
 
TQM, Total quality management, har av Bergman och Klefsjö (2001, s34) översatts till 
Offensiv kvalitetsutveckling1. Författarna säger att offensiv kvalitetsutveckling är att ständigt 
sträva efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta 
kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och med fokus på 
organisationens processer. Helling (1996, s11) menar att TQM handlar om ledningens 
metoder för att välja rätt väg till framgång med hjälp av kvalitetsutveckling, och använder 
begreppen strategisk kvalitetsutveckling och kundorienterad verksamhetsutveckling. Både 
Helling (1996, s11) och Bergman och Klefsjö (2001, s34) påpekar att även begreppet 
totalkvalitet förekommer som översättning på TQM. Gruvföretaget LKAB2 arbetar med 
kvalitetsutveckling under just begreppet totalkvalitet. 
 
�LKAB arbetar med totalkvalitet. Begreppet står för en helhetssyn på kvalitetsarbetet som 
omfattar hela verksamheten och bygger på kundorientering, och framför allt ständiga 
förbättringar.� (LKAB, 2006-01-26) 

                                                
1 En mer ingående beskrivning av begreppet TQM finns under kapitel 3 Teori. 
2 Information om LKAB finns under kapitel 2 Företagspresentation. 

Kvalitetsstyrning �under produktion 

Kvalitetssäkring �innan produktion 

Kvalitetsutveckling �ständiga förbättringar innan, 
under och efter produktion 

�efter produktion Kvalitetskontroll 
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LKAB sätter stor vikt vid ständiga förbättringar och enligt Helling (1996, s120) är en vanligt 
förekommande förbättringsmöjlighet i många svenska företag, att det saknas ett systematiskt 
sätt att regelbundet analysera verksamhetens prestationsförmåga och att förbättra angreppssätt 
och tillämpningar. Att eliminera avvikelser och fel i verksamhetens processer genom att finna 
och lösa orsaker till dessa, är en viktig del av ständiga förbättringar. 

1.2 Problemdiskussion 

Det har vid internrevisioner visat sig att flera delar av LKAB saknar system för att hantera 
avvikelser i det dagliga arbetet (Harry Timander 2006-01-16). LKAB är ISO 9001 och till 
vissa delar ISO14001 certifierade, vilka båda ställer krav på att en rutin för avvikelsehantering 
upprättas och används (EN ISO9001:2000, s20; EN ISO14001:2004, s14). I LKABs 
kvalitetspolicy, undertecknad av VDn, går det att utläsa att företaget anser att arbete med 
ständiga förbättringar är viktigt. 
 
�LKAB skall överträffa kundernas nuvarande och framtida förväntningar genom att engagera 
alla i ständiga förbättringar. Vi ska sträva mot noll fel i allt vi gör och varje anställd är 
ansvarig för kvaliteten i sitt arbete.� (LKABs kvalitetspolicy, LKAB 2006-01-26 ) 
 
Ett systematiskt arbetssätt med avvikelsehantering ligger i linje med strävan mot noll fel. 
Arbetet kan möjliggöra för den anställde att ta ansvar för kvaliteten i sitt arbete under 
förutsättning att denne blir involverad i att förebygga att avvikelser uppstår. 
 
Det finns idag ett antal system för avvikelsehantering med olika utseende inom LKAB. Dessa 
system täcker inte hela organisationen och fångar inte upp alla typer av avvikelser. Arbete 
med avvikelsehantering har påbörjats lokalt vid olika arbetsplatser inom LKAB, men andra 
mer akuta arbetsuppgifter har i vissa fall prioriterats. 
 
Enligt Sörqvist (2004, s135) finns störst chans för framgång för ett system när det införs vid 
första försöket. Denne menar att ett misslyckat försök ger personalen en negativ bild av 
möjligheterna även med ett nytt system. Ett högaktuellt behov finns med andra ord för ett 
generellt systematiskt arbetssätt med avvikelsehantering, vilket antingen kompletterar eller 
ersätter befintliga arbetssätt. 

1.3 Syfte 

Examensarbetet syftar till att ge förslag till ett systematiskt arbetssätt med avvikelsehantering, 
som uppfyller kraven i ISO9001, ISO14001 samt kan användas inom hela LKAB. 
 
Följande moment utförs för att uppfylla syftet: 

1. Beskriva och värdera befintliga avvikelsehanteringshanteringssystem. 
2. Undersöka och beskriva hur behovet för avvikelsehantering ser ut på några 

arbetsplatser som inte har ett fungerande system för avvikelsehantering. 
3. Undersöka vilka befintliga system för avvikelsehantering som kan ingå i ett nytt 

generellt system. 
4. Skapa ett förslag till ett generellt systematiskt arbetssätt med avvikelsehantering, 

baserat på teori och befintliga system. 
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1.4 Avgränsningar 

Arbetet undersöker inte avvikelsehantering inom LKAB Special Businesses Division. 

1.5 Disposition 

1. Inledning 
I detta kapitel diskuteras problemet och bakgrunden till detta samt syftet med arbetet klargörs. 
 
2. Företagspresentation 
I detta kapitel beskrivs koncernen LKAB och dess organisationsstruktur.  
 
3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs de teorier som används vid analys av information om företaget för att 
ta fram ett förslag till ett gemensamt arbetssätt. 
 
4. Metod 
I detta kapitel motiveras och beskrivs de metoder som används. Den tänkta tillämpningen av 
metoderna förklaras och en diskussion förs angående tillämpning med avsikt att förutse och 
förebygga validitets- och reliabilitetsproblem. 
 
5. Beskrivning av befintliga system och andra arbetssätt 
Kapitlet bygger på intervjuer från olika delar av LKAB, både organisatoriskt och grafiskt sett, 
studier av interna databaser, dokument insamlade under intervjuer samt dokument från 
verksamhetssystemet.  
 
6. Värdering och Analys 
I detta kapitel analyseras och värderas LKABs nuvarande arbetssätt och verksamhet med 
hjälp av de teorier som tidigare beskrivits. Paralleller dras mellan Scanias arbetssätt och 
teorier, för att identifiera lämpliga delar att eventuellt använda i ett arbetssätt för LKAB. 
 
7. Förslag till gemensamt systematiskt arbetssätt 
I detta kapitel beskrivs det förslag till gemensamt systematiskt arbetssätt som efterfrågats av 
LKAB. I kapitlet ingår även en beskrivning över vilka befintliga system som kan ingå i ett 
gemensamt system, samt övriga slutsatser dragna från undersökningen. 
 
8. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt förslag till eventuellt 
fortsatt arbete. 
 
9. Referensförteckning 
I detta kapitel redovisas de källor som nyttjats i rapporten.
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2 Företagspresentation 

I detta kapitel beskrivs koncernen LKAB och dess organisationsstruktur.  
 
LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern vilken levererar förädlade 
järnmalmsprodukter för ståltillverkning samt mineralprodukter till andra industribranscher. 
Koncernen har drygt 3500 medarbetare i 15 länder utspridda i 30-tal bolag och är helägt av 
svenska staten. Verksamheten är indelad i divisioner och enheter, vilka visas i 
organisationsschemat i figur 2. Divisionerna sköter den operativa verksamheten och enheterna 
hanterar affärsutveckling i form av kvalitets-, miljö-, personal-, finans- och 
informationsfrågor. (www.lkab.com) 
 

 

 
Market Division säljer järnmalmsprodukter till stålindustrin.  
Mining Division bryter, förädlar och levererar järnmalmsprodukter. Mining brukar även 
benämnas P som i Produktion. 
Minerals Division utvecklar, producerar och marknadsför industrimineralprodukter. Minerals 
Division består och drivs av dotterföretaget Minelco. 
Special Businesses är dotterföretag som stödjer koncernen med tjänster och teknisk 
utveckling. Exempel på företag är KGS och FAB (Fastighets AB Malmfälten). 
(www.lkab.com) 
 
Under enheterna/divisionerna ligger avdelningar och under avdelningarna ligger sektioner, 
vilka i sin tur kan vara uppdelade i olika arbetsplatser. För att illustrera den underliggande 
organisationsstrukturen har jag tagit ett exempel från LKAB Mining Division, vilken även går 
under benämningen P som i produktion. Figur 3 visar Minings organisationsstruktur på 
avdelningsnivå.  

Figur 2 LKABs organisationsstruktur. Fritt från www.lkab.com 
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Under Mining (P) ligger stödfunktioner och huvudverksamheterna Brytning (PB), Förädling 
Malmberget/Svappavaara och Förädling Kiruna (PM, PK). Organisationsstrukturen för 
sektionen Brytning (PB) illusteras vidare i figur 4 nedan. 
 

 
Under avdelningarna återfinns sektioner, vilka har tre bokstäver i sin organisationsbeteckning 
som exemplet i figur 4 visar. I figur 5 ses exempel på arbetsplatser under sektionen 
Anläggning (PBT) som Rasborrning (PBTR). 
 

 
I exemplet som visats har lager för lager i organisationsstrukturen öppnats: P(Produktion) - 
PB(Brytning) � PBT(Tillredning/Anläggning) � PBTR(Rasborrning) 

Figur 3 Mining Divisions organisationsstruktur. Fritt från "Insidan" - LKABs intranät. 

Figur 4 Brytningsavdelningens organisationsstruktur. Fritt från "Insidan" - LKABs intranät. 

Figur 5 Anläggningssektionens organisationsstruktur. Fritt från "Insidan" - LKABs intranät. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs de teorier som används vid analys av information om företaget för att 
ta fram ett förslag till ett gemensamt arbetssätt. 

3.1 Begreppet produkt 

Bergman och Klefsjö (2001, s22) menar med produkt en vara eller tjänst eller en kombination 
av de två. Sandholm (2001, s18) menar med produkt varor, tjänster och resultatet av intern 
verksamhet som exempelvis ekonomiska rapporter, intern utbildning, produktspecifikationer 
och personalrekrytering. I ISO9001 står det under kapitel 3, Termer och definitioner, att där 
termen produkt förekommer kan den också betyda tjänst. Juran (1989, s 16) säger att en 
produkt är resultatet av en process och att detta kan vara varor, tjänster eller mjukvaror 
(datorapplikationer eller information i form av exempelvis rapporter och instruktioner). I 
denna rapport har termen produkt innebörden vara eller tjänst. Sörqvist(2004, s129) menar att 
varor och tjänster i grunden inte skiljer sig mycket. Denne menar att kunden upplever båda 
utifrån nytta och funktion. Däremot säger Sörqvist (2004) att hantering av tjänster kan vara 
mer komplicerad bland annat eftersom dessa vanligen inte är påtagliga och därmed är svårare 
att bedöma och är svårare att standardisera. 

3.2 Begreppet kund 

Bergman och Klefsjö (2001, s37) pratar om externa och interna kunder, där de interna 
kunderna är de kunder som finns inom företaget och externa kunder de som finns utanför 
företaget. Sandholm (2001, s14) beskriver på samma sätt externa kunder som de som betalar 
för varor och tjänster och finns utanför företaget medan interna kunder finns inom 
organisationen. Begreppet kund kan enligt Sandholm (2001) ses som alla vilka påverkas av 
verksamheten, det vill säga både konsumenter, organisationer och medarbetare på det egna 
företaget. I de fall i rapporten där ingen precisering finns av vilken typ av kund som menas så 
avses i fortsättningen Sandholms syn. 

3.3 Begreppet kvalitet 

Uppfattningen om vad begreppet kvalitet betyder kan enligt Foster (2004, s 8) skilja sig 
beroende på vilken funktion som medarbetaren, som svarar på denna fråga, har i företaget. Ett 
problem som Foster (2004) säger uppstår till följd av denna företeelse är 
kommunikationssvårigheter. Författaren menar att åtgärder kan vidtas för att säkerställa god 
kommunikation, om företaget är medvetet om att olika definitioner av begreppet kvalitet finns 
inom organisationen. Att använda samma definition på begreppet kvalitet i hela företaget 
menar Foster (2004) är ett sätt att se till att alla avdelningar inom ett företag kan arbeta mot 
samma mål. Juran (1989, s15) påpekar att det inte är enkelt att komma överens om vad som 
menas med begreppet kvalitet. Juran menar att ledningen ska se till att alla har samma 
definition på kvalitet och relaterade begrepp som produkt och kund för att undvika att 
medarbetare menar olika saker med samma begrepp. 
 
Bergman och Klefsjö(2001 s22) tar upp flertalet definitioner på kvalitet. De inleder med 
Crosbys definition vilken är �uppfyllande av satta krav� som Bergman och Klefsjö (2001) 
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anser vara en ofta allt för snäv definition med producentperspektiv. Denna definition kan 
liknas vid uttrycket �överensstämmelse med specifikation�, som Cullen och Hollingum 
(1990,, s30) tar upp, men som de kritiserar starkt. Cullen och Hollingum (1990) menar att 
även om produkten stämmer med sin specifikation så innebär det inte nödvändigtvis att 
produkten tillfredsställer kunden. De uttrycker även missnöje med att det med denna 
definition sätts en nivå på produkten som anses vara tillräckligt bra samt att vikten av kontroll 
betonas. Juran (1989, s15) säger att en kort och enkel definition är �lämplighet för 
användande�, vilken författaren själv påpekar inte är tillräckligt ingående. Både Bergman och 
Klefsjö (2001, s22) och Sandholm (2001, s 18) tar upp Jurans definition �lämplighet för 
användning�. Sandholm (2001) påpekar att med denna definition så uppmärksammas enbart 
konsumentens användning av produkten med resultatet att aktiviteter som ligger innan 
konsumenten inte inkluderas. Sandholm (2001) menar att inte enbart den externa 
användningen utan även den interna användningen ska inkluderas i företagets arbete med 
kvalitet. 
 
Sandholm (2001) säger att begreppet kvalitet numera oftast betraktas i ett vidare perspektiv än 
producentperspektivet och då under benämningen totalkvalitet eller TQM (Total Quality 
Management), vilket är begrepp som redan beskrivits kortfattat. Skillnaden mellan kvalitet 
och totalkvalitet, som Sandholm (2001) ser det, går att utläsa i tabell 1. 
Tabell 1. Skillnaden mellan Kvalitet och Totalkvalitet. Efter Sandholm(2001) s18 

KVALITET TOTALKVALITET 
  
Avser produkter som tillhandahålls Avser produkter samt allt som kan följa med 

produkterna (tilläggstjänster) 
 

  
Relateras till dem verksamheten är till för 
 

Relateras till övriga externa kunder samt 
interna kunder 

  
Omfattar produkternas utförandeprocesser Omfattar produkternas utförandeprocesser 

samt alla stödprocesser 
 

  
Engagerar en del människor i organisationen Engagerar samtliga människor i 

organisationen 
 

  
Arbetet med kvalitet inriktas på vissa delar 
eller funktioner i organisationen 
 

Arbetet med kvalitet inriktas på samtliga delar 
eller funktioner i organisationen 

  
Utbildningen inriktas mot 
kvalitetsspecialister 
 

Utbildningen inriktas mot samtliga i 
organisationen 

 
Enligt Sandholm (2001) så finns det organisationer som säger sig ha ett TQM-program, och 
att detta då borde innebära att samtliga i organisationen engageras, men att så inte alltid är 
fallet i verkligheten. Även Sörqvist (2004, s57) riktar kritik mot TQM-program då han menar 
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att det hos organisationer som använder detta är mycket prat om ständiga förbättringar, men 
att det sällan blir till handling. 
 
Bergman och Klefsjö (2001) använder som tidigare nämnts benämningen Offensiv 
kvalitetsutveckling om begreppen totalkvalitet alternativt TQM. De formulerar följande 
definition av kvalitet inom offensiv kvalitetsutveckling: 
 
�Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredställa, och helst överträffa, kundernas 
behov och förväntningar.� Bergman och Klefsjö (2001, s24) 
 
Bergman och Klefsjö (2001) fortsätter med att beskriva Offensiv kvalitetsutveckling i form av 
hörnstenar som vilar på en grund av engagerat ledarskap. Mycket stora likheter finns mellan 
Bergman och Klefsjö (2001) och Sandholms (2001) beskrivningar av totalkvalitet. Figur 6 
illustrerar Bergman och Klefsjös (2001) syn på offensiv kvalitetsutveckling. 
 

 
Figur 6. Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. Efter Bergman & Klefsjö (2001, s 36) 

 
Bergman och Klefsjö (2001) menar att grunden för framgångsrik kvalitetsutveckling är ett 
engagerat ledarskap för kvalitet och att denna grund vilar på värderingar som att sätta 
kunderna i centrum, basera beslut på fakta, arbeta med processer, arbeta ständigt med 
förbättringar och skapa förutsättningar för delaktighet. 
 
Cullen och Hollingum (1990, s30) säger att viktiga aspekter när det gäller kvalitetsstyrning är; 

 Integration, med vilket man menar samverkan mellan alla kvalitetsintressenter 
 Förbättring 
 Organisationen ses som olika grupper av interna leverantörer och kunder 
 Produkten är inte bara produkten, utan även alla tjänster som stödjer den. 
 Nöjda kunder 
 

Även Cullen och Hollingums (1990) viktiga aspekter överensstämmer till stor del med 
Bergman och Klefsjös (2001) hörnstenar, vilket är den kategorisering som används i 
fortsättningen. 

Arbeta med 
processer 

Arbeta ständigt 
med förbättringar 

Basera beslut 
på fakta 

Skapa 
förutsättningar 
för delaktighet 

Sätt kunderna 
i centrum 

Engagerat ledarskap 
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3.3.1 Sätt kunderna i centrum 

Med Bergman och Klefsjös (2001, s36) syn på kvalitet så är det kundernas behov och 
förväntningar som bestämmer hur de upplever kvaliteten hos en produkt. Att sätta kunderna i 
centrum innebär enligt författarna därför att ta reda på vad kunderna vill ha och i största 
möjliga mån förverkliga detta. Bergman och Klefsjö (2001) är tydliga med att de med att sätta 
kunderna i centrum menar både externa och interna kunder. 

3.3.2 Basera beslut på fakta 

Bergman och Klefsjö (2001, s38) betonar vikten av att basera beslut på väl underbyggda fakta 
istället för slumpmässiga faktorer. I detta säger författarna att det ingår att finna och särskilja 
orsaker till problem från slumpmässigt brus. Detta menar de kan ske genom insamling och 
analys av data från olika håll. Bergman och Klefsjö (2001) föreslår de sju 
förbättringsverktygen för analys av numerisk information och de sju ledningsverktygen för 
analys av verbal information. Exempel på ledningsverktyg är släktskapsdiagram och 
träddiagram medan exempel på förbättringsverktyg är histogram och paretodiagram. Sörqvist 
(2004, s320) säger att det är viktigt att medarbetare som ska använda verktygen har klart för 
sig att verktygen endast är ett stöd i förbättringsarbetet. Innan verktygen lärs ut så måste det 
enligt författaren finnas kunskap om förbättringsmetodik varför verktygen används. 
Författaren påpekar även att det inledningsvis kan räcka med få och enkla basverktyg. 

3.3.3 Arbeta med processer 

Bergman och Klefsjö (2001, s40) beskriver en process som en uppsättning sammanhängande 
aktiviteter vilka upprepas i tiden. Processen menar de med så liten resursåtgång som möjligt 
transformerar insats från en leverantör till en produkt som ska tillfredsställa processens 
kunder. 
 
Cullen och Hollingum (1990, s31) anser att det viktigaste målet för totalkvalitet är att ta bort 
slöseri med tid och material genom att göra variationen i tillverkningen så liten som möjligt. 
De fortsätter med att säga att variation kan ha sitt ursprung var som helst i verksamheten, och 
att man därför inte enbart ska koncentrera sig på tillverkningen utan även på funktioner som 
bidrar med tjänsteverksamhet i företaget. För att effektivisera förbättringsarbetet i en 
tjänsteverksamhet så är det enligt Sörqvist (2004, s129) viktigt att tjänsten i sig specificeras 
och konkretiseras. Sörqvist (2004, s129) säger att hänsyn inte bara ska tas till 
kärnverksamheten utan även till hur tjänsten upplevs. Sörqvist (2004, s129) menar att det vid 
tjänsterelaterat förbättringsarbete är betydelsefullt att kartlägga den aktuella processen. 
Processbeskrivningen säger han utgör en grund för att förstå hur processen fungerar och att 
betydelsefulla arbetssätt och variationer i och med detta kan identifieras. 

3.3.4 Arbeta ständigt med förbättringar 

Att göra rätt från början och att verka för ständig förbättring säger Cullen och Hollingum 
(1990, s27) är syftet med totalkvalitet. Detta överensstämmer med Deming (1986, s29ff) som 
säger att kvalitet inte kommer från kontroll, utan från förbättringar. Deming (1986, s29ff) 
menar att kvalitet på detta sätt byggs in i produkten och jämför detta med det omöjliga i att 
kontrollera in kvalitet i produkten. 
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Bergman och Klefsjö (2001, s43) säger att grundregeln för kvalitetsförbättringar är att det 
alltid finns ett sätt att åstadkomma bättre produkter och arbetssätt som samtidigt kräver 
mindre resursåtgång, det vill säga högre kvalitet till lägre kostnad. 
 
ISO 9001:2000 8.5.1 säger att organisationen ska ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet 
och att detta ska göras med hjälpa av bland annat kvalitetspolicy, kvalitetsmål, revisioner, 
analys av information, korrigerande och förebyggande åtgärder. Korrigerande och 
förebyggande åtgärder beskrivs mer ingående under avsnittet Avvikelsehantering och 
förbättringar. 

3.3.5 Skapa förutsättningar för delaktighet 

Enligt Sörqvist (2004, s127) är stommen i ett framgångsrikt förbättringsarbete djupt 
engagerade och delaktiga medarbetare. Denne menar att det vanligen är bland medarbetarna 
som kunskap om vad som behöver förbättras för att nå framgång finns och att förutsättningar 
för att nå snabba resultat med förbättringsarbetet finns då man lyckats engagera medarbetare. 
Sörqvist (2004, s169) påpekar även att de förändringar som ska genomföras som ett resultat 
av förbättringsarbete tidigt blir förankrade hos medarbetarna om de själva är med om att 
arbeta fram dem. 
 
Bergman och Klefsjö (2001, s44) säger att ledord i arbetet med att skapa förutsättningar för 
medarbetarnas delaktighet är kommunikation, delegation och utbildning. 

3.3.6 Engagerat ledarskap 

Sörqvist (2004, s143f) säger att utan ledning och chefer i organisationen som aktivt driver 
förbättringsarbetet och tydligt markerar detta arbetes betydelse så är det svårt att nå framgång. 
Handling och beteende hos ledningen har enligt Sörqvist i många fall större betydelse än hur 
ledningen utrycker sig i ord. Det krävs enligt författaren mer än beslut och delegering av 
ansvar. Bergman och Klefsjö (2001, s35) uttrycker samma åsikter. 
 
Sörqvist (2004, s143f) menar att utbildning gällande förbättringsarbete och relevanta metoder 
på lednings- och chefsnivå har stor betydelse för att förebygga denna typ av brister. För att nå 
framgång har det enligt Sörqvist (2004, s143f) visat sig att det är viktigt att tillräckligt med tid 
avsätts till utbildning. Även informella ledare bör enligt Sörqvist (2004, s143f) involveras i 
förändringsarbetet. Han beskriver en informell ledare som en individ vilken innehar en 
ledarskapsposition bland sina medarbetare på grund av sin personlighet eller kunskaper. 
 
Deming (1986, s248), säger att ledarskap går ut på att öka prestanda hos medarbetare och 
maskiner, förbättra kvaliteten i arbetet och stoltheten över arbetet. Deming (1986, s248) 
menar att det är viktigt att detta görs genom att finna orsaker till problem istället för att bara 
mäta och dokumentera deras existens. Målet är enligt Deming (1986, s248) att ge 
medarbetarna möjligheten att göra ett bättre jobb med mindre insats. 

3.4 PDCA 

Sörqvist (2004, s126) anser att det är av stor betydelse att det finns en enhetlig arbetsmodell 
som beskriver hur man arbetar med problemlösning och förbättring. En bra modell kan enligt 
Sörqvist (2004, s126) hjälpa medarbetare att komma ihåg alla viktiga steg och att ha rätt fokus 
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som att exempelvis initialt söka orsaker och inte lösningar. Sörqvist (2004, s126) nämner 
bland annat PDCA-modellen och DMAIC-modellen, men säger att det viktiga inte är vilken 
modell som väljs, utan att en enhetlig modell utnyttjas.  
 
PDCA-modellen är enligt Sörqvist (2004, s312) ett annat namn för Deming cykeln, alternativt 
Shewhart cykeln. Deming (1986, s88) säger själv att cykeln ursprungligen kommer ifrån 
Shewhart. Cykeln har i Demings beskrivning sex steg, där steg fem och sex är upprepning av 
steg ett och två den nyvunna kunskapen genererad från ett varv i cykeln. Deming ser cykeln 
som ett hjälpmedel för förbättringar och för att finna orsaker till problem.  
 
Demings steg kan skildras som faserna Plan-Do-Check-Act vilka visas i figur 7. 
 

 
Figur 7. PDCA-modellen. Fritt från Sörqvist(2004, s313) 

Sörqvist (2004, s313) beskriver modellen på följande sätt; 
 
Plan: Definiera problemet, orsaker och åtgärder för att eliminera orsakerna. Exempel på 
verktyg som ges är orsak-verkan diagram och brainstorming. Arbeta fram en plan för 
genomförandet ingår enligt författaren i denna fas. 
 
Do: Genomför pilotprojekt för att möjliggöra utvärdering innan fullskaligt införande eller 
förändra i all tänkbar verksamhet. Sörqvist (2004, s313) menar att utbildning och information 
till berörda medarbetare är viktigt i denna fas. 
 
Check: Följ upp resultatet av vidtagna åtgärder för att undersöka om de gett önskad effekt. 
 
Act: Beroende på utfall av uppföljningen genomförs ändringar i framtagna åtgärder. I de fall 
åtgärden endast utförts i pilotprojekt så breddas tillämpningen. Sörqvist fortsätter med att säga 
att resultaten följs upp, utvärderas och framgångar kommuniceras, vilket kan ses vara 
motsvarigheten till Demings steg fem och sex. 
 
En förbättringsprocess ska enligt Sörqvist (2004, s127) bidra till att förbättringar bedrivs på 
ett strukturerat och planerat sätt. Rutiner för och krav på planering, styrning och uppföljning 
ska enligt Sörqvist (2004, s127) därför finnas tillsammans med lättanvända mallar för 
dokument. Författaren fortsätter med att säga att uppföljning är viktigt då detta ökar 
sannolikheten för att förbättringar genomförs med avsedd effekt samt att framgångar 
verifieras och kan kommuniceras. Kommunicering av framgångar är enligt Sörqvist (2004, 
s127) en viktig återkoppling som bidrar till en positiv inställning till förbättringsarbete bland 
medarbetare.  



TEORETISK REFERENSRAM 

 13 

3.5 Avvikelsehantering och förbättringar 

Jurans (1989, s20ff) har tagit fram en modell kallad Jurans Trilogi. I modellen delas 
kvalitetsarbetet in de tre faserna planering, styrning och förbättring. I planeringsfasen 
undersöks vilka som är processens kunder, vilka behov de har och bästa sätt att tillfredsställa 
dessa behov. Detta resulterar i ett fastställt arbetssätt vilket används i processen och 
kontrolleras mot uppställda mål för att finna och åtgärda eventuella avvikelser. En förbättring 
enligt Juran (1989) är ett genombrott som resulterar i nya målvärden och därmed en ny nivå 
att styra mot. Förhållandet mellan de tre illustreras i figur 8. 
 

 
Figur 8. Jurans trilogi; Efter Juran (1989, s29) 

Att åtgärda avvikelser från den bestämda styrnivån (tillfälliga problem) säger Juran (1989) 
ofta är så kallade brandkårsutryckningar, vilka endast löser symptom och därmed inte ger 
bestående förbättringar. Kroniska problem i Jurans trilogi är accepterade problem som man 
lärt sig att leva med eller som man inte ens är medveten om att de finns. Det är först när 
orsaken till de kroniska problemen åtgärdas som en förbättring sker enligt Juran (1989). På 
detta sätt säger han att en ny lägre accepterad problemnivå erhålls och för att förbättra 
ytterligare krävs följaktligen ännu en förändring i vad som anses vara accepterad nivå.  
 
Jurans (1989) definition på kvalitetsbristkostnader är; 
 
�de kostnader som skulle försvinna om våra produkter och processer vore perfekta� 
(Juran 1989, s50) 
 
Sörqvist (1998, s38ff) delar upp kvalitetsbristkostnader i olika nivåer. Två nivåer har direkt 
påverkan på verksamheten; 

 De traditionella kvalitetsbristkostnaderna: tillfälliga, akuta problem som oftast uppstår 
i produktion vilka är enkla att mäta och upptäcka. 

 De dolda kvalitetsbristkostnaderna: svårupptäckta kroniska problem vilka är svårare 
att mäta än de traditionella. 
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Övriga nivåer är förlorade intäkter, kundens kostnader och samhällets kostnader. Sörqvist 
beskriver traditionella kvalitetsbristkostnader som toppen av ett isberg, i och med att de oftast 
är de kostnader som märks i verksamheten. Figur 9 illustrerar förhållande och nivåerna som 
Sörqvist (1998, s38ff) beskriver. 

 
Figur 9. Illustration av de traditionella kvalitetsbristkostnadernas andel av de totala 
kvalitetsbristkostnaderna. Fritt från Sörqvist (1989, s39) 

 
Tillfälliga problem tar enligt Sörqvist (2004, s68) ofta överhanden och därmed även tid och 
resurser avsatta för arbete med förbättringar. Sörqvist (2004, s139) säger även att 
verksamhetens kroniska och viktiga problem måste identifieras så att förbättringsarbetet inte 
inriktas på alldagliga problem som det redan finns kunskap om. Sörqvist (2004, s69) menar 
att större delen av ett företags kvalitetsbristkostnader kommer från kroniska problem (dolda 
kvalitetsbristkostnader), men att det ändå är tillfälliga problem som det investeras mest 
resurser i att lösa. Sörqvist (1989, s56) menar dock att tillfälliga problem kan ge en indikation 
på ett motsvarande kroniskt problem. 
 
Sörqvist (2004, s27f) beskriver två delar av Jurans trilogi. Styrning och säkring säger han är 
det arbete som bedrivs för att vidmakthålla en viss kvalitetsnivå, medan utveckling och 
förbättring är det arbete som bedrivs för att lyfta den aktuella nivån. Båda aktiviteter är enligt 
författaren lika viktiga för att nå framgång. En liknelse som illustreras i figur 10 görs mellan 
en säkrande kil och ett förbättringshjul som rullas uppför ett lutande plan. 
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Figur 10. Aktiviteterna styrning och förbättring i förhållande till varandra. 
Efter Sörqvist (2004, s27) 

 
Exempel på styrning och säkring som Sörqvist (2004, s27f) ger är bland annat kontroll och 
uppbyggnad av systematik och system medan exempel på utveckling och förbättring är 
systematiskt förbättringsarbete. 
 
Sörqvist (2004, s74f) delar upp förbättringar baserat på mängden nytänkande. Termerna han 
använder är 

 Korrigering �hanterar avvikelser/tillfälliga problem, släcker bränder 
 Förbättring � eliminerar orsaker till problem 
 Innovationer � kreativa, nytänkande lösningar 

 
Sörqvist (2004, s74f) anser att korrigeringar, som sker i avvikelsehantering med avsikt att 
hantera tillfälliga problem, är kontinuerlig styrning mot ett accepterat normalläge, vilket 
innebär liten eller ingen förbättring. Införande av systematisk styrning säger han i sig kan vara 
en förbättring i de fall då processen är instabil och ostrukturerad. 
 
I ISO 9001:2005 (s13) och ISO 14001 använder termerna 

 Korrigering � åtgärd som eliminerar avvikelse eller avvikande produkt 
 Korrigerande åtgärder � eliminerar orsaker till avvikelser 
 Förebyggande åtgärder � eliminerar orsak till tänkbara avvikelser 

 
Standarden kräver att dokumentation om den inträffade avvikelsen, åtgärder, samt resultat av 
åtgärder, upprättas och bevaras. Korrigerande och förebyggande åtgärder säger standarderna 
stå i proportion till konsekvenserna av de påträffade avvikelserna. En avvikelse definieras i 
standarden som icke-uppfyllande av ett krav. 
 
Sörqvist (2004, s72) använder även termerna förebyggande (proaktiva) och reaktiva 
förbättringar. Han föredrar förebyggande förbättringar som förhindrar att problem uppstår, 
men säger att det är vanligare med reaktiva förbättringar eftersom det oftast krävs att ett 
problem uppstår för att förbättringsinvesteringar ska kunna motiveras. Sörqvist (2004, s72) 
nämner att olika typer av riskanalyser kan göra att problem identifieras innan de uppstår. 
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3.6 Kultur 

Inställningar, attityder och beteenden hos ledning och medarbetare blir enligt Sörqvist (2004, 
s138) avgörande för förbättringsarbetets framgång. Målet är enligt Sörqvist (2004, s127) att 
skapa en kultur där förbättringar är en naturlig del av det vardagliga arbetet och där 
människorna känner intresse för och glädje över att vara med och utveckla och påverka 
arbetet och verksamheten. För att lyckas med detta säger författaren att det krävs att 
verksamhetens ledare skapar förutsättningar för förbättringsarbetet och själva är goda 
föredömen.  
 
Sörqvist (2004, s146) delar upp attityd i kunskap, känsla och handlingsberedskap. Handling 
säger författaren bygger på kunskaper och känslor. Kunskap menar författaren påverkas 
genom utbildning, men att utbildning även har till syfte att engagera och påverka synsätt. 
Sörqvist (2004, s161) menar att det är viktigt att det ses som ett privilegium att arbeta med 
förbättringar och att incitament behövs för att uppnå detta. Detta kan påverka känslan som 
förknippas med förbättringsarbetet. Av denna anledning säger Sörqvist (2004, 161) att det bör 
vara frivilligt att delta, att tid måste avsättas till arbetet och att framgångar bör firas. 

3.7 Struktur 

Juran (1989, s21) säger att ett av stegen i förbättringsarbetet är att införa en infrastruktur för 
detta ändamål. Författaren menar att efter att ett förbättringsbehov identifieras så bör ett 
projekt tillsättas där de ingående medarbetarna ansvarar för att nå önskat resultat. Juran 
(1989) säger att medarbetarna därför måste tilldelas resurser, motiveras och utbildas för att 
finna och eliminera orsaker till problem och upprätthålla effekten av lösningen, vilket i 
praktiken innebär att uppnå resultatet. Även Sörqvist (2004, s122, s167) säger att grunden för 
det systematiska förbättringsarbetet är att man inför en tydlig struktur. Han menar att detta ska 
ske i projekt och att arbetet ska baseras på tidigt bestämda roller med väl definierade 
arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter. Det ska vara enkelt att arbeta med förbättringar 
menar han. Sörqvist (2004, s138) säger att valet av individer för att styra, driva och stödja 
förbättringsarbetet har mycket stor inverkan på framgången där både kunskap och auktoritet 
spelar in. Sörqvist (2004, s167) menar även att ansvaret för att driva förbättringsarbetet bör 
ligga på den som har kunskap om verksamheten samt resursen att påverka den, det vill säga 
verksamhetens operativa chefer. Detta innebär enligt honom att ansvaret för lokala 
förbättringar bör ligga långt ned i organisationen och för tvärfunktionella förbättringar ofta 
längre upp i organisationen. 
 
Juran (1989, s35) är tydlig med att alla förbättringar bör drivas i projekt. Uppdragsspecifika 
grupper, där de kompetenser som behövs för projektet väljs in för samarbete i endast ett 
projekt, säger Sörqvist (2004, s169f) kan passa i tvärfunktionella grupper och/eller vid stora 
uppgifter. Kontinuerliga grupper, vilka är bestående över tiden och kontinuerligt startar 
interna projekt, passar enligt Sörqvist (2004, s169f) för att lösa mindre lokala problem. Lokala 
grupper anser Sörqvist (2004, s169f) mår bra av stort självstyre, medan större och mer 
tvärfunktionella problem kräver mer styrning i form av exempelvis att verksamhetens chefer 
ges ansvar för att förbättringsarbetet drivs och ger resultat.  
 
Det är enligt Sörqvist (2004, s140) av stor betydelse att de program, metoder och arbetssätt 
som används noga anpassas till verksamheten och dess förutsättningar. Han menar att varje 
verksamhet har sin egen kultur och historia, vilken kommer att påverka satsningar som görs 
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och beslut som skall genomdrivas. Sörqvist (2004, s151) menar att den snabba utvecklingen i 
dagens samhälle innebär att vi söker stabilitet och familjära situationer. Sörqvist (2004, s140) 
förespråkar därför att förbättringsprogram integreras med befintliga metoder för 
förbättringsarbete, andra strukturer i verksamheten samt med verksamhetens processer. 
Exempel som tas upp är underhållsarbete, miljöarbete och arbetsmiljö. En annan viktig 
framgångsfaktor säger Sörqvist (2004, s140) är att integrera förbättringsarbetet i den ordinarie 
verksamhets- eller affärsplaneringen. 
 
För att undvika suboptimeringar där en förbättring innebär en fördel för en lokal del av 
organisationen, men en nackdel sett ur ett stort perspektiv, så föreslår Sörqvist (2004, s80) 
processinriktning av förbättringsarbetet. Sörqvist (2004, s118) påpekar även att det finns 
anledningar till att involvera leverantörer i förbättringsarbetet i och med att de då får ett 
incitament till eget förbättringsarbete. 

3.8 Införande 

Sörqvist (2004, s135) förespråkar att ett förbättringssystem införs i faserna; introduktion, 
försök, införande, expansion och integration. I introduktion hålls ledningsseminarier och 
förstudier görs för att fatta beslut om införande. Arbetssätt testas sedan i ett försök i en del av 
verksamheten för att få erfarenheter och kunna visa upp eventuella goda resultat. Införandet 
ska därefter ske i övriga verksamheten, med erfarenheter från det tidigare försöket. I 
expansionsfasen säger Sörqvist (2004, s135) att kunder, leverantörer och all övrig verksamhet 
involveras i arbetet. Integrationsfasen syftar enligt Sörqvist (2004, s135) till att göra 
förbättringsarbetet till en del av vardagen och till att se till att arbetssättet lever vidare och 
utvecklas. Utbildning från ledning och nedåt är en framgångsfaktor och detta ska ges till 
ledning, operativa chefer, medarbetare och specialister. 
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4 Metod 

I detta kapitel motiveras och beskrivs de metoder som används. Den tänkta tillämpningen av 
metoderna förklaras och en diskussion förs angående tillämpning med avsikt att förutse och 
förebygga validitets- och reliabilitetsproblem. 

4.1 Utredning eller forskning 

Eriksson och Wiedersheim-Paul(1997, s17) delar upp undersökningar i utredning och 
forskning. Denna indelning gör även Patel och Davidson(2003, s10), med tillägget 
utvecklingsarbete. Både Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997, s17) och Patel och Davidsson 
(2003, s10) säger även att gränserna mellan de två metoderna är på väg att suddas ut. Patel 
och Davidsson (2003, s 10) menar att det primära syftet med utredning och forskning är att 
producera kunskap och att den främsta skillnaden mellan de två metoderna är att forskning 
även kräver att en teoretisk förankring finns. Patel och Davidsson (2003, s23ff) säger vidare 
att en utredare inte har ambitionen att producera kunskap i form av teorier till skillnad från en 
forskare. Patel och Davidsson (2005, s23ff) förklarar att forskarens arbete består av att 
relatera teori och verklighet till varandra, medan en utredare kanske tillämpar en teori som 
passar för det aktuella problemet eller drar slutsatser om enskilda företeelser utan att 
formulera sig teoretiskt.  
 
En grundtanke med detta arbete är att använda en teoretisk referensram vid framtagning av en 
modell, med förbehåll för att modellen ska passa in i LKABs verksamhet. Det finns ingen 
önskan att producera nya teorier, utan arbetet syftar till att använda teori och befintliga 
arbetssätt för att skapa en för LKAB specifik modell. Arbetet ligger med andra ord i den 
gråzon, mellan forskning och utredning, som författarna pratar om, men lutar mer mot 
utredning än forskning. 

4.2 Angreppssätt 

Vanligt använda angreppssätt är enligt Patel och Davidsson (2003, s219) experiment eller 
fallstudier.  
 
Patel och Davidsson (2003, s227) säger att experiment strävar efter att fastställa kausala 
samband. Dahmström (2000, s 18)använder istället synonymen orsakssamband. Både Patel 
och Davidsson (2003, s227) och Dahmström (2000, s18) beskriver metoden med att beroende 
och oberoende variabler definieras vilka sedan utsätts för försök, där både en kontrollgrupp 
och en experimentgrupp finns, för att se om det går att finna ett samband mellan variablerna. 
 
Fallstudier beskrivs av Repstad(1999, s141) som en undersökning av ett bestämt område, som 
en organisation. Patel och Davidsson (2003, s54) säger att undersökaren vid en fallstudie 
utgår från ett helhetsperspektiv för att försöka få så täckande information som möjligt. 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997, s106) tillägger att fallstudier bland annat används som 
metod vid förändringsarbete, till exempel i samband med organisationsutveckling och att 
utredaren måste söka förståelse snarare än orsakssamband.  
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Undersökningsupplägget för detta arbete är en fallstudie. Den organisation jag har valt att 
undersöka är LKAB. Störst vikt kommer att läggas på att undersöka Mining Division 
eftersom huvudparten av verksamheten drivs i denna del av organisationen. I undersökningen 
ingår att undersöka flera system, relaterade till avvikelser, för att få ett helhetsperspektiv. Då 
införandet av ett generellt system för avvikelsehantering i praktiken skulle kunna bli en följd 
av presentationen av examensarbetet, finns dessutom paralleller att dra till Eriksson och 
Wiedersheim-Pauls (1997, s106) syn på fallstudier som en användbar metod vid 
förändringsarbete. 

4.3 Undersökningstyp 

Det finns olika typer av undersökningar: explorativa, beskrivande/deskriptiva och 
förklarande/hypotesprövande(Eriksson och Wiedersheim-Paul, s218, Patel och Davidsson, 
s12ff). 
 
Syftet med explorativa undersökningar är enligt Patel och Davidsson (2003, s12) att inhämta 
så mycket kunskap som möjligt om ett bestämt problemområde. Eriksson och Wiedersheim-
Paul (1997, s218) anser att sådana undersökningar är lämpliga när ett problem är 
svåravgränsat och när man har oklar uppfattning om vilken modell som är lämplig och vilka 
egenskaper eller relationer som är viktiga. 
 
Deskriptiva undersökningar innebär enligt Patel och Davidsson (2003, s13) en begränsning 
till att undersöka några av de aspekter man är intresserad av och sedan beskriva dessa 
grundligt. Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997, s219) säger att denna undersökning är 
användbar när problemet är klart strukturerat, men man inte har för avsikt att undersöka 
orsaksförhållanden.  
 
Hypotesprövande undersökningar förutsätter enligt Patel och Davidsson (2003, s13) att det 
finns tillräcklig kunskap inom ett område, så att man från teori kan härleda antaganden om 
förhållanden i verkligheten. Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997, s219) kallar detta för 
förklarande undersökning och säger att de syftar bland annat till att studera 
orsak/verkanrelationer.  
 
Undersökningen kommer att vara deskriptiv under den del av arbetet där befintliga system 
och behov undersöks och beskrivs. Vid framtagning av ett generellt systematiskt arbetssätt 
används hypotesprövande undersökning. 

4.4 Fakta eller värderingar 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997, s150) påpekar att det ofta är svårt eller omöjligt att 
skilja på vad som är deskriptivt och vad som är normativt, alltså vad som är fakta och vad 
som är värderingar.  
 
Problem med detta uppstår vid intervjuer där det gäller att få respondenterna att vara så 
deskriptiva som möjligt och att få intervjuaren att inte lägga värderingar i frågor eller 
värderingar i beskrivning av vad som framkom vid intervjun. Problem kan även uppstå vid 
dokumentationsstudier, där det gäller för undersökaren att inte lägga värderingar i 
beskrivningen av systemet. För att undvika detta skapas en frågemall fri från ledande frågor 
inför alla intervjuer. Vid beskrivning av vad som framkommit under intervjun markeras vilka 
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svar som erhållits efter spontana ledande frågor och intervjuobjekten får i så stor utsträckning 
som möjligt läsa igenom, ge synpunkter och godkänna beskrivningen efter att den 
nedtecknats. Flera personer kan intervjuas om samma system och andra än intervjuobjekten 
som även de vet hur systemet fungerar får läsa igenom beskrivningar av system och behov. 

4.5 Deduktivt eller induktivt 

Att arbeta deduktivt innebär enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997, s202f, s229) att 
utifrån en teori forma hypoteser, som är testbara påståenden om verkligheten, för att sedan 
genom logisk, tankemässig slutledning komma fram till ett resultat. Att arbeta induktivt 
innebär enligt samma författare att utifrån skilda fenomen i verkligheten sluta sig till teorier 
och modeller. Ett hypotetiskt-deduktivt arbetssätt säger författarna kan ses som en blandning 
av de två tidigare beskrivna metoderna. Patel och Davidsson (2003, s23ff) har en mycket 
liknande förklaring av begreppen, med skillnaden att ordet abduktion i stället för hypotetisk-
deduktiv. Figur 11 beskriver Patel och Davidsson (2003, s25) syn på angreppssätten. 

 

 
Detta arbete kommer att använda teori och verklighetsstudier för att dra slutsatser om ett 
enskilt fall, vilket kan anses vara ett deduktivt arbetssätt. Patel och Davidsson (2003, s23) 
påpekar att det med ett deduktivt arbetssätt antas att objektiviteten i forskningen stärks genom 
att utgångspunkten tas i redan befintlig teori. Arbetet kan anses vara induktivt med tanke på 
att ett förslag till gemensamt arbetssätt kan ses som en formulerad teori. 

4.6 Litteraturstudie 

För att få en teoretisk referensram applicerbar på fallstudien så gjordes en litteraturstudie. 
Sökord som använts, ensamma eller sammanskrivna med andra, i ett flertal olika 
tidsskriftsdatabaser samt i databasen LUCIA är fel-, problem-, avvikelse- och bristhantering, -
hanteringssystem, förbättringsarbete, kvalitetssystem, ständiga förbättringar, kommunikation, 
kvalitetsbrister och kvalitetsbristkostnader. Litteraturstudien har anpassats efter behandlat 
område och endast relevant teori för läsaren tas upp i teorikapitlet. 

 

Figur 11. Relationen mellan teori och verklighet. Efter Patel &Davidson(2003, s 25).  
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4.7 Kvantitativ eller kvalitativ 

Kvantitativt inriktad forskning innebär enligt Patel & Davidsson (s14) och Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (s65) mätningar av �hårda� data vid datainsamlingen och statistiska 
bearbetnings- och analysmetoder. Kvalitativt inriktad forskning innebär enligt författarna 
datainsamling där forskaren fokuserar på �mjuka� data som till exempel kvalitativa intervjuer 
och tolkande analyser.  
 
Denna undersökning kommer att vara kvalitativt inriktad och baseras på intervjuer, 
dokumentationsstudier och tolkande analyser av hur de olika befintliga 
avvikelsehanteringssystemen fungerar. En mindre kvantitativ undersökning utförs i databasen 
för tillbud/risker samt information samlas in om antalet inrapporterade avvikelser i de 
undersökta systemen. 

4.8 Primärdata och sekundärdata 

Data som redan finns och har blivit insamlad tidigare av någon annan för ett annat ändamål 
brukar enligt (Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997, s65) kallas sekundärdata, medan 
primärdata är den data man själv samlar in. Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997, s 66) 
anser att sekundärdata bör sökas först, eftersom det både är enklare att billigare att använda 
uppgifter som redan finns. 
 
Patel och Davidsson (2003, s65) och Repstad (1999, s142, s143) pratar istället om 
primärkällor och sekundärkällor. En primärkälla beskriver de som något eller från någon som 
har direkt kunskap om den händelse eller miljö som informationen handlar om och en 
sekundärkälla som något eller någon som tillhandahåller andrahandsinformation bestående av 
redogörelser eller bedömningar från någon som inte själv har upplevt eller varit med om 
händelsen. Repstad (1999, s90) ger rådet att söka inbördes oberoende dokument om samma 
ämne och kontrollera vad som sägs i dem för att bestämma en källas trovärdighet. 
 
I undersökningen kommer primärdata insamlas under intervjuer och sekundärdata hämtas från 
respondenter i form av dokument som beskriver systemet, från verksamhetsledningssystem, 
avvikelsehanteringssystem och andra databaser inom LKAB. För att skapa en överblick, få 
tips om möjliga källor och för att undersöka hur andra angripit liknande problem, så gjordes 
inledningsvis en litteratursökning på andra examensarbeten, vilket är några av de syften 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997, s66) anger för att söka sekundärdata. 
 
I intervjuer är det i vissa fall möjligt att källorna har inslag av både sekundär och primär 
karaktär. Detta då den som intervjuas exempelvis kan vara primärkälla när det gäller hur 
systemet är uppbyggt och fungerar, men sekundärkälla när det handlar om hur det används på 
arbetsplatserna. För att bestämma källornas trovärdighet så söks och intervjuas både 
mottagare och inrapporterare av samma system, som kan ses som inbördes oberoende, samt 
dokumentation som beskriver hur systemet ska användas.  

4.9 Insamlingsmetod 

Det finns enligt Patel och Davidsson (2003, s85) i huvudsak två tekniker att tillgå vid 
datainsamling, nämligen enkät eller intervju. Patel säger att enkättekniken är billigare, men 
ger sämre resultat än intervjutekniken. Dahmström diskuterar flertalet enkät- och 
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intervjutypers för och nackdelar.  Det finns bland annat vid intervjuer, enligt Dahmström 
(2000, s75), risk för att intervjuaren påverkar respondenten genom att medvetet eller 
omedvetet ställa ledande frågor, eller använda ett annorlunda tonfall. Det finns enligt 
Dahmström (2000, s75) även risk för prestigebias, vilket innebär att respondenten upplever att 
denne måste svara på ett visst sätt på grund av sociala normer och förväntningar. 
 
Intervjuer och dokumentation är basen i detta arbete. Inledningsvis inriktades intervjuer på 
hur de olika systemen fungerar, för att utgå från ett helhetsperspektiv. De avslutande 
intervjuerna inriktades på hur systemen används. Intervjuer genomfördes även för att 
undersöka vilka behov som finns hos dem som inte använder något uttalat system. 
Respondenter har sökts både på bredden och på höjden i organisationsstrukturen för att 
erhållen information ska kunna ge en så täckande bild som möjligt 
 
Intervjuerna har varit delvis strukturerade. En frågemall upprättades i förväg för att säkerställa 
att ungefär samma frågor ställs till alla respondenter. Både respondenten och intervjuaren 
gavs möjlighet att ställa och diskutera frågor som inte fanns frågemallen. Av praktiska skäl 
var exakt samma mall inte användbar på alla respondenter. Det viktigaste vid intervjuerna, 
med syfte att kartlägga befintliga system, var att intervjuaren ska få en förståelse för hur 
systemet är uppbyggt. Vid intervjuer med syfte att ta reda på behov av systematik, kan 
attityder till avvikelsehantering spela in, varför det blir viktigare med vilken sorts frågor som 
ställs och hur de ställs. 

4.10 Benchmarking 

Benchmarking, även kallat processjämförelser, är enligt Bergman och Klefsjö (2001, s436) ett 
arbetssätt för att finna möjligheter till processförbättningar. Sandholm (2001, s224) säger att 
även om det ligger nära till hands att jämföra företaget med konkurrenter, så kan 
organisationer i andra företag ha den process som avses studeras. Företag utanför den egna 
konkurrensmarknaden menar han kan vara öppnare och mer villiga att dela med sig om sina 
processer än konkurrenter. 
 
I detta arbete kommer benchmarking att göras inom företaget i och med att andra system, 
relaterade till avvikelsehantering, undersöks. Ett besök på Scania chassimontering i 
Södertälje, med inriktning på avvikelsehantering och förbättringsgrupper, har även 
genomförts. 

4.11 Validitet 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997, s38) definierar validitet som ett mätinstruments 
förmåga att mäta det som man avser att det ska mäta. 
 
En risk är att intervjuobjekt och frågeställare har olika syn på vad en avvikelse är och att 
insamlad data inte innefattar intervjuarens definition. För att undvika missförstånd och 
därmed höja validiteten inleddes alla intervjuer med frågor kring vad intervjuobjektet ser som 
en avvikelse. Att i förväg precisera vilka delar av organisationen som ska undersökas innebär 
att validiteten stärks i och med att detta går att kontrollera i efterhand. 
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4.12 Reliabilitet 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997, s39) beskriver reliabilitet som ett mätinstruments 
förmåga att ge tillförlitliga och stabila utslag. Vidare förklarar Eriksson och Wiedersheim-
Paul att en metod eller angreppssätt bör, för att ha hög reliabilitet, vara oberoende av 
undersökare och, beroende på grad av generalisering, vara oberoende av undersökta enheter. 
 
För att få en så hög reliabilitet som möjligt så har liknande frågemallar använts vid 
intervjuerna. En mall användes vid intervju av den som skapat systemet eller av den som tar 
emot information om avvikelser från medarbetare. En mall användes vid intervjuer av 
medarbetare på produktionschefsnivå. En mall användes vid intervju av de medarbetare som 
är de som upptäcker och rapporterar in avvikelser. De olika frågemallarna återfinns i bilaga 1.  
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5 Beskrivning av befintliga system och andra arbetssätt 

Kapitlet bygger på intervjuer från olika delar av LKAB, både organisatoriskt och grafiskt sett, 
studier av interna databaser, dokument insamlade under intervjuer samt dokument från 
verksamhetssystemet. Drygt 30 intervjuer har genomförts med medarbetare från LKAB i 
Kiruna, Malmberget, Narvik och Svappavaara. En mer ingående studie har gjorts i databasen 
för Tillbud och Olycksfall där rapporter från två dagar studerats. Ungefär 20 stycken 
dokument i LKABs verksamhetssystem V@L som beskriver avvikelsehantering har studerats 
mer ingående. Ett besök på Scania Chassi i Södertälje genomfördes i och information om 
detta baseras på dokument insamlade under besöket samt intervju. 

5.1 Sammanställning av systemen 

En jämförelse visas mellan de undersökta systemen avseende antal inrapporterade avvikelser, 
system för hantering av rapporter och arbetssätt för korrigerande åtgärder/uppföljning. 
Tabell 2  Jämförande sammanställning av undersökta system. 

Område Ungefärligt 
antal 
avvikelser/mån 

Arbetssätt/System 
för hantering av 
rapporter 

Arbetssätt/System för 
korrigerande 
åtgärder/uppföljning 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete/tillbud 

400 
Databas + Block 
 

Arbetsorder eller 
handlingsplan 

Hälsa, Miljö och 
säkerhet (HMS) 

6 
Databas + Block Ansvarig chef åtgärdar. 

Sammanställning i Excel 
Miljöavvikelser 

5-10 
Mail/Telefon 
Loggbok 
Databas 

Aktivitetslista 

Inköp (reklamationer 
och klagomål) 3 

Databas Ansvarig inköpare 

Produktavvikelser 
30-40 

Databas 
Loggböcker 
 

Ansvar ligger på 
produktionsledare 
Aktivitetslista 

Kvalitetsservice 
20 

Databas 
Loggbok 
Pärm för uppföljning 

Aktivitetslista 
Handlingsplan i Databas 

Centralförråd och 
Centralvekstad 

Nytt 
Databas  

Underhåll mobila 
maskiner (PBM) 

Nytt (20 totalt) 
Pappersblanketter+ 
Excelark 

Aktivitetslista 

MTAB 
20 

Databas Aktivitetslistor 
Sammanställning i excel 

Underhåll 
Processautomation 

15-20 
Databas Sammanställning i excel 

Aktivitetslista 
Underhåll fasta 
anläggningar 

KK3: 200 a.o 
200 störningar 

FUNKA 
Avbrottsstatistik 

Analysgruppsmöten, 
Aktivitetslista 

Övriga arbetssätt 
- 

Dagsrapport 
Loggbok 
Dagbok 

Aktivitetslista 
Morgonmöten 
Förbättringsgrupper 
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5.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Totalt finns kommentarer från åtta medarbetare samlat under detta kapitel, varav sju av dessa 
är intervjuade med syfte att ta reda på hur systemet fungerar i praktiken. 
 
En medarbetare skapar en risk/tillbudsrapport antingen genom att lägga in den själv i 
formuläret databasen, eller genom att skriva in tillbudet/olyckan i ett block som LKAB 
Hälsan skapat. En tom elektronisk rapport går att finna i bilaga 2. Rapporten skickas till 
närmsta chef, som antingen tar hand om ärendet själv, eller skickar rapporten vidare till 
anläggningschefen om det handlar om brister i anläggningen.  
 
Ärendets status i databasen ska inom 30 dagar markeras som åtgärdat om en handlingsplan 
upprättats, eller om en arbetsorder utfärdats i underhållssystemet FUNKA3, alternativt ska ett 
beslut tas om att åtgärd ej behövs. Vid Arbetsmiljögruppens sektionsmöte som hålls fyra 
gånger om året, följs inlämnade ärenden upp.  
 
På LKAB anses inget tillbud vara för litet, vilket även kan resultera i att det ibland kommer in 
tillbud som egentligen inte är ett tillbud. Det finns även ett belöningssystem inom LKAB där 
antalet anmälda tillbud i förhållande till antalet olycksfall med frånvaro är en 
belöningsparameter. Maximalt utfall på parametern erhålls om det är ett hundra 
inrapporterade tillbud på ett olycksfall med frånvaro.  

5.2.1 Kommentarer från intervjuer 

Den respondent från LKAB Hälsan som beskrivit systemet säger att många var skeptiska i 
början och ansåg att det var en kontroll av den anställde. Intresset för rapportering har enligt 
respondenten höjts genom att informera om hur ett tillbud behandlas, och genom att peka på 
att det faktiskt leder till att den där grejen man stört sig på i fyra år blir åtgärdad. 
Respondenten säger att belöningssystemet kan förstås spela in. 
 
En annan respondent från Centralverkstaden säger att på Tillbud och Olycksfall så var det 
många som inte skrev några rapporter innan det hamnade i belöningssystemet. Det blir mer 
fokus på det nu menar denne. Respondenten säger att denne tycker systemet är bra, men att 
det inte funkar. Han säger att om man skriver samma rapport och det inte blir åtgärdat, så blir 
man less. Det tappar sitt värde att rapportera menar han. Vissa grejer kan ju ta tid och vara 
dyrt att åtgärda, men då ska man ju åtminstone göra en handlingsplan tycker respondenten. Ett 
exempel respondenten berättar om är att medarbetare jobbar i gångarna i verkstaden, där de 
kan bli påkörda. De svar respondenten säger att han har fått på rapporter av denna natur är 
�jag har pratat med personen i fråga�. Respondenten säger att den åtgärden inte fungerar utan 
arbetsledaren måste vara tydligare än så. 
 
En respondent som arbetar med brandskydd påtalar att han inte är säker på om tillbud/risker 
får en handlingsplan och om denna handlingsplan följs upp. Dessutom så har man ifrån 
ledningshåll påtalat att det inte måste skrivas en handlingsplan för alla tillbud utan det räcker 
att de får en akut åtgärd. Respondenten tycker att PDCA är ett bra arbetssätt. Idag vad det 
gäller tillbud och olycksfall så säger respondenten att det man ofta verkar fastna efter P och 
D. Man måste gå hela hjulet runt menar han. Vad det gäller hjulet så säger respondenten att 

                                                
3 Underhållssystemet FUNKA beskrivs utförligare i kapitel 5.12 
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det kanske inte är den vetenskapliga versionen, men att han tycker att LKAB har hittat ett bra 
sätt att arbeta. Analysdelen säger respondenten handlar om den mänskliga faktorn och gör att 
man får en insikt om risker som man annars inte skulle ha. 
 
Ett huvudskyddsombud beskriver att denne går skyddsronder med Arbetsplatschef och skriver 
då ned risker i ett protokoll och i samband med det även vad som ska åtgärdas, av vem det ska 
åtgärdas och när det ska vara klart. Detta protokoll tar man även med under nästa skyddsrond 
för att se vad som hänt. Respondenten säger att det är ungefär samma risker som tas upp i 
skyddsronder som rapporteras som risker i tillbudsdatabasen.  
 
Samme respondent säger att denne tycker att det inte finns någon undre gräns för hur små 
tillbud får vara som rapporteras, eftersom det kan vara något som kan bli stort nästa gång. Ett 
exempel är att skriva tillbud när någon inte har sina skyddsglasögon på. Händer det en gång 
att man ser en medarbetare utan skyddsglasögon kanske man inte rapporterar, men händer det 
flera gånger så rapporterar man. Är det beslutat att medarbetare ska ha skyddskläder och 
skyddsglasögon, så är det ett tillbud om någon inte har det menar respondenten. 
 
Respondenten säger vidare att det gäller att förklara varför man rapporterar och att det är 
viktigt. Det går att vara anonym i rapporterna och detta har enligt respondenten inneburit en 
ökning i rapporterade tillbud. Respondenten tycker ändå att det skulle behöva skrivas ännu 
mer.  
 
En annan respondent som arbetar med underhåll tycker att förslagsverksamhet kan ses som en 
typ av korrigerande åtgärd. Samme respondent säger att han tycker att systemet funkar bra 
och att han klickar i alla tillbud som �åtgärdat� direkt och sätter in en arbetsorder i FUNKA. 
 
En respondent som arbetar under jord säger att då man först lät medarbetarna skriva på små 
block, så var det många tillbud, men att det sjönk sen man sa till om att de skulle skriva in 
direkt i datorn. Numera säger respondenten att det mest är de värsta tillbuden som 
rapporteras. Samme respondent säger att det är enklare att motivera varför man behöver 
pengar till en insats, om det är så att det skrivits rapporter på det. 
 
Vid en diskussion om hur många rapporter som resulterat i korrigerande åtgärder så säger en 
medarbetare på MTAB att det i vissa fall inte är realistiskt med korrigerande åtgärder. 
Snubblar man mitt på golvet på sina egna fötter kanske det inte finns mycket att göra åt det. 
Enligt respondenten så handlar ungefär 75-80% av tillbuden om ordning och reda. En sådan 
sak kan man bara säga till om att man ska städa bättre efter sig. Vad det gäller olycksfall så är 
det mycket viktigare att se till att det inte händer igen.  
 
En kommentar från en annan respondent med personal under jord är att man tyvärr får stöta 
på ganska många gånger, hos den som kan göra något åt problemet, innan det händer något. 
 
Samma respondent säger även att när man åtgärdat ett tillbud så brukar det inte dyka upp 
igen. De allvarligaste tillbudsrapporterna har minskat, vilket kan ses som ett tecken på att 
problemen arbetats bort. Nu stöter man på mindre problem allt eftersom säger respondenten, 
vilket han menar även kan resultera i rapportering av petitesser. 
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5.3 Helse, miljø och sikkerhetsarbeid (HMS) Narvik 

En medarbetare intervjuad om systemet och en kommentar är insamlad under en diskussion 
utanför intervjun. 
 
I Narvik används ett block för �melding om uønsket hendelse og avvik�.  I blocket återfinns 
definitioner på avvik och uønsket hendelse från Det Norske Veritas. Blocket förklarar varför 
rapporteringen finns, vem som ska rapportera och hur rapporteringen ska ske.  
 
Vid intervju framkommer att en avvikelse lämnas i en låda eller via internposten. Närmsta 
chef blir ansvarig för att åtgärda bristen, men HMS ansvarig skriver in avvikelsen i databasen. 
En bedömning görs då även om huruvida avvikelsen är mycket allvarlig, allvarlig eller mindre 
allvarlig. Detta är kopplat till möjlig konsekvens under andra förhållanden, vilket ska skrivas 
in i ett annat fält. Informationen om vem som är närmsta chef fylls i av HMS ansvarig och när 
rapporten är sparad så får denne automatiskt ett mail. Ett problem som finns enligt 
respondenten är att när bristen är åtgärdad så går ansvarig sällan in och ändrar status på 
rapporten, så det är svårt att följa upp och se om brister blivit åtgärdade.  
 
HMS databasen tar bara hand om avvikelser och oönskade händelser relaterade till hälsa, 
miljö och säkerhet. Ett exempel på något som inte förs in är klagomål som förekommer när 
fraktföretagen4 anser att vågen är fel. Detta räknas inte till avvik utan är klagomål och samlas 
i ett eget excelark. Kundklagomål brukar gå via marknad och produktionsplaneringen. 
Exempelvis kan en kemisk analys vara fel på grund av fel i beredningen av provet i Narvik. 
När detta händer skrivs en avvikelse i ett worddokument där förklaring ges. Detta dokument 
skickas tillbaks till Produktionsplaneringen. Respondenten säger att det hade varit bra om 
denna hantering hade skett i samma system och att han skulle vilja att avvikelser av denna typ 
tas på stort allvar så att de förebyggs och inte bara glöms bort. 

5.3.1 Kommentarer från intervjuer 

Respondenten anser att för att göra avvikelsehantering till ett verktyg för att hitta 
kvalitetsbrister och bli bättre inom den egna avdelningen så gäller att alla är eniga om en 
definition. Respondenten tycker också att det gäller att vara konsekvent med att skriva 
rapporter och ställa sig frågorna: Vart uppstår problemet, var finns orsaken och vad kan göras 
åt det? Respondenten menar att det måste finnas en stolthet för det egna arbetet för att man 
ska arbeta seriöst med avvikelser. 
 
Vidare säger respondenten att ett generellt system skulle kunna vara en databas där det först är 
uppdelat på HMS, Produkt, Rutin och Övrigt och i nästa skikt exempelvis produkt är uppdelat 
i leverans, produktion och hantering. 
 
Under en diskussion utanför intervjun nämner respondenten att han tycker att man måste 
kunna prioritera vilka avvikelser som är de viktigaste. Detta görs idag i och med 
uppdelningen i allvarlighetsgrad. En kommentar från en medarbetare var då att även om en 
avvikelse inte är allvarlig så kan den förekomma många gånger och måste av den anledningen 
prioriteras. 

                                                
4 Fraktföretagen som levererar till de externa kunderna. 
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5.4 Miljöavvikelser 

Två medarbetare är intervjade specifikt om miljöavvikelse. Under större delen av intervjuerna 
har frågan ställts om hur miljöavvikelser hanteras. 
 
Dokument nr K10151(7) i verksamhetssystemet beskriver hur en miljöhändelse ska 
rapporteras. Nedanstående ska enligt dokumentet rapporteras till Yttre Miljö: 
1. Platsen där händelsen inträffat 
2. Typ av händelse. 
3. Bedömd mängd eller omfattning av det inträffade. 
4. Vidtagna åtgärder för att avhjälpa pågående händelse och motverka miljöeffekter. 
5. Planerade åtgärder för att undvika ett upprepande. 
6. Kontaktperson i ärendet. 
 

Händelserna skrivs ned för hand i en loggbok som finns på avdelningen Yttre miljö (KY). 
Verksamhetsansvariga ansvarar för åtgärder. Detta brukar vara sektions- eller 
avdelningsansvarig.  
 

Vid intervjuer har det framkommit att MTAB rapporterar sina avvikelser in i sitt 
avvikelsehanteringssystem, andra arbetsplatser rapporterar in som tillbud, mailar, ringer eller 
rapporterar inte alls till Yttre miljö. På kulsinterverken så används en databas för avvikelser. 
En rapport från denna databas återfinns i bilaga 3. Representanter från Yttre miljö (KY) 
delges vissa rapporter och en sammanställning skickas när dessa görs. 
 

5.4.1 Kommentarer från intervjuer 

En respondent från kulsinterverken säger att det kan vara oklart vem som ska ansvara för att 
ett ärende får en åtgärd och följs upp. Brist på systematisk uppföljning är ett av de största 
problemen med händelserapporteringen som den ser ut idag säger han. Ett annat problem är 
att verken inte lär av varandra. Exempelvis tar man inte erfarenheter av Malmberget när de 
har en miljöhändelse säger respondenten. 
 
En respondent som arbetar under jord säger att det finns så många olika nivåer på 
miljötänkande och att han anser att samma ram som alla är överens om behövs. Det går 
mycket produktionstid till att ta rätt efter andra som inte har lika hög nivå på miljötänkandet 
säger respondenten. Detta gäller både yttre miljö och arbetsmiljö menar han. 
 
I anrikningen säger en respondent att de har dammkontroll och om exempelvis ett utsläpp 
skulle ske så anmäls det till avdelningen Yttre miljö (KY). När jag frågar om dagliga mindre 
miljöavvikelser så uppstår en diskussion kring vad som i så fall är en miljöavvikelse. 
Respondenten säger att det både vad det gäller miljö och energi är svårt att definiera vad som 
är en avvikelse. 
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5.5 Leverantörsavvikelser och reklamationer 

En medarbetare har intervjuats om databasen för leverantörsavvikelser och reklamationer. 
 
Avdelningen Inköp (KI) har en databas i Notes kopplad till leverantörsregister i vilken 
reklamationer och leverantörsavvikelser kan skrivas in. Inköp är den organisation i LKAB 
som sköter upphandling och inköp. I dokument nr K10060(6) i verksamhetssystemet går att 
läsa att LKAB ska reklamera alla fel (avvikelser mot avtalad specifikation) samt haverier. 
 
I databasen finns reklamationer på både varor och tjänster. Vid intervju med medarbetare på 
Inköp framkom att den som vill reklamera något skapar en rapport i databasen och någon 
inom inköp ser till att reklamationen/avvikelsen får ett skriftligt svar. En rapport återfinns i 
bilaga 4. En tidsfrist sätts enligt respondenten på när ett svar ska vara inkommet och rapporten 
följs upp tills att ärendet kan avslutas. 

5.5.1 Kommentarer från intervjuer 

Vid intervjun framkom även att det är ett problem att många inte vet om att databasen finns. 
Respondenten anser att enkla saker kan skötas i respektive verksamhet utan inblandning av 
inköp, medan större saker bör gå via inköp. Det kan lätt bli för mycket administration annars 
menar han.  
 
Vid ett flertal intervjuer så har frågan ställts huruvida det finns fler avvikelsehanteringssystem 
i LKAB. Ingen respondent har nämnt Inköps avvikelsehantering. Centralverkstaden skickar i 
de flesta fall sina avvikelser direkt till leverantörer. 

5.6 Produktavvikelser 

Tre medarbetare är intervjuade angående produktavvikelse. 
 
Det finns enligt respondent på Produktionsplaneringen (PPK) tre specifikationer som 
produkten kan avvika ifrån.  Kundspecifikationer, vars avvikelser ses som mest allvarliga, den 
generella specifikationen för leverans och tillverkningskrav. Tillverkningskrav används i hela 
produktionen, medan kund- och leveranskrav mäts på slutprodukten till kund. 
 
Respondenten säger att Produktionsplaneringen (PPK) i samarbete med produktionen tar fram 
tillverkningskrav. Dessa sätts av produktionsplaneringen in i styrdiagram som används i 
produktionen. Styrdiagrammen larmar om en produkt hamnar utanför satta styrgränser eller 
avvikandegräns. Styrgränsen ska fungera som gräns där normal rutin är att korrigera 
processen för att åter komma inom styrgränserna och dessutom meddela efterföljande 
produktionsled vid interna kunder. Vid produkter som hamnar utanför avvikande styrgränser 
så meddelas efterföljande produktionsled och produktionsplanerare kontaktas. Figur 12 
beskriver hanteringen av en avvikelse. 
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Ett muntligt larm sker via telefon från produktion till produktionsplanering (PPK) via 
produktionsledare eller från produktionsplanering (PPK) till kund och/eller marknad om det 
är en leverans- eller kundavvikelse. I de fall som endast marknad larmas, så beslutar de om 
kunden ska informeras. En utredning sätts igång som resulterar i en avvikelserapport, där 
orsak och korrigerande åtgärd tas upp. Figur 13 beskriver hanteringen av en avvikelserapport 
som skapas vid avvikelser som upptäcks i produktion. 
 

 

 
Produktionsplaneringen (PPK) initierar enligt respondenten att avvikelser som sker 
återkommande upptäcks och utreds. Detta sker i samarbete med produktionsansvariga, kunder 
och marknad. Utredning kan ske i exempelvis ett projekt, eller om det är ett enkelt problem så 
sker utredning direkt i den verksamhet där avvikelsen uppstått. Den verksamhet som är orsak 
till avvikelsen är den som får ta tag i avvikelsen och se till att den blir korrigerad. 
Förhållandet mellan den producerande verksamheten och produktionsplaneringen (PPK), 
beskrivs i figur 14. 
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Figur 12 Tillvägagångssätt vid avvikelser på produktkvaliteten LKAB V@L dok nr P12309(3) 
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Figur 13 Flöde registrering avvikelse i produktion LKAB V@L dok nr P10379(4) 
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Figur 14 Förhållande mellan produktion och produktionsplanering. LKAB V@L dok nr 10379(4) 

5.6.1 Kommentarer från intervjuer 

Vid intervju med två medarbetare från Anrikningen i Malmberget framkom att avvikelser i 
tillverkningen tar man hand om genom att justera processen. Överskridning av styrgränser 
skrivs i en loggbok, medan överskridning av avvikelsegränser även måste få en 
avvikelserapport. Respondenterna anser att rapporten inte får någon verkan utan den läggs 
bara i databasen. Respondenterna menar att det är så kort tid som produkten är avvikande att 
det inte märks i slutprodukten. Återkommande problem i processen tas enligt respondenterna 
upp och diskuteras på morgonmöten. Kvoten tillsatsmedel har man möjlighet att påverka som 
kontrollrumsoperatör medan receptet hanteras av tjänstemän. Det är dessa två möjligheter 
som utnyttjas för att justera processen. FoU bestämmer över slutprodukten. Respondenterna 
anser däremot att det kan vara bra att rapportera avvikelser på färdig produkt. Det är enligt en 
respondent bara avvikelser på slutprodukten som innebär ett larm till produktion, inte 
avvikelser i processen.  
 
En annan medarbetare från Anrikningen i Kiruna menar att endast det som avviker på 
slutprodukten till kund är avvikelser och att allt annat är processtyrning. Denne säger att man 
styr den efterföljande processen så att avvikelser i tillverkningen inte påverkar slutprodukten. 
Respondenten menar att det finns risk för suboptimering om detta arbetssätt används, 
eftersom man inte ser till hela processen och slutprodukten, utan ser slutprodukten som det 
man lämnar ifrån sig. 

5.7 Avvikelsedatabas vid Kvalitetsservice (KS) 

Två medarbetare från kvalitetsservice är intervjuade. 
 
Kvalitetsservice använder en databas för alla avvikelser. Avvikelserna är uppdelade i tre 
kategorier i databasen: fel i analysresultat, uteblivet eller sent analysresultat till kund, fel i 
kontrollrutin. Figur 15 visar en öppnad rapport i databasen i Lotus Notes. 
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Figur 15 Rapport i databasen Avvikelser KS i Lotus Notes 

 
I rapporten i databasen går det även att välja att fylla i korrigerande åtgärd vid behov. Det 
beskrivs i dokument K10568(8) att behörig person ska besluta om det finns behov för 
korrigerande åtgärder för att förhindra upprepning och att beslut om detta ska dokumenteras i 
avvikelserapporten. Väljs korrigerande åtgärd sägs vidare att en handlingsplan med tidplan 
och åtgärder ska bifogas rapporten under knappen korrigerande åtgärder. Enligt dokumentet 
ska den som är ansvarig för genomförandet vid lämplig tidpunkt följa upp att den 
korrigerande åtgärden fått lämplig verkan. 
 
Dokument nr K10678(4) ger instruktioner om att avvikelser vid Kemiskt lab i Kiruna ska 
noteras i loggbok, för att vid ett senare tillfälle sammanställas månadsvis och matas in i 
Avvikelsedatabasen. Avvikelser som innebär uppföljning ska antecknas i blankett och sparas i 
pärm �Avvikelserapporter � uppföljning�. 

5.7.1 Kommentarer från intervjuer 

Vid intervjuer framkom att Produktionschefen är den som skriver avvikelsen och dessutom är 
den som oftast är ansvarig både för �akut� åtgärd och kSorrigerande åtgärd. På sektions- och 
avdelningsmöten går mötesdeltagarna igenom alla avvikelser. Om det finns behov av en 
korrigerande åtgärd så skrivs detta in i en aktivitetslista. Om ett �tillfälligt� fel återupprepas 
trots åtgärd så tar man även upp detta på mötet. Alla avvikelser på den egna arbetsplatsen och 
måltavlor gås igenom på varje arbetsplatsmöte.  
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Det visade sig även vid en mindre undersökning som utfördes av en respondent under en 
intervju att �korrigerande åtgärder� sällan blir ifyllt och i de flesta fall blir felaktigt ifyllt. 
Respondenten kommenterade detta genom att säga att det ute i verksamheten inte finns 
kunskap om vad en korrigerande åtgärd egentligen innebär.  

5.8 Avvikelsedatabas hos Centralverkstad och Centralförråd 

En medarbetare från Centralförrådet och tre medarbetare från centralverkstaden är 
intervjuade. 
 
Centralverkstaden och Centralförrådet har varsitt dokument i verksamhetssystemet som 
beskriver hur avvikelser ska hanteras. Båda verksamheter använder samma databas i Notes, 
vilken nyligen tagits i bruk. Innan denna databas skapades så använde centralverkstaden en 
mall skriven i word vilken låg på en gemensam server. Dokumentet kopierades och flyttades 
mellan mappen Pågående och mappen Avslutade. I bilaga 5 återfinns en rapport från den nya 
databasen. 
 
Dokument nr P11906(1) identifierar avvikelser för Centralförrådet (CF) som saldofel, fel i 
leverans, ej inlevererat och fel vid uttag. Dokumentet säger att avvikelserapport fylls i av den 
som upptäcker avvikelse och att en sammanställning av avvikelserna ska gås igenom på 
respektive arbetsplats vid veckomöten. Vid dessa möten ska det beslutas om 
förbättringsåtgärder och fortsatt uppföljning. Detta ska även ske på arbetsplatsträffar och 
sektionsmöten.  
 
I dokument nr P11945, som verkar beskriva centralverkstadens hantering, identifieras 
avvikelser som felaktiga leveranser, avvikande produkt ej gjord enligt beställning och 
felaktiga ritningar. I detta dokument så sägs att den som upptäcker avvikelsen ska skriva en 
rapport i databasen, alternativt kontakta kvalitetsansvarig/underhållsingenjör. Rapporten ska 
sedan skickas till berörda som efter beslut om åtgärd ska returnera ifylld rapport. 
Kvalitetskontrollen/Underhållsingenjör bevakar att rapporten kommer tillbaks, dokumenterar 
svar och meddelar resultat till den som upptäckt avvikelsen.  
 
Vid intervju framkommer att det i det gamla systemet oftast är externa leverantörer som 
rapporten skickas till från Centralverkstaden och att det är upp till dem att skriva ned vilken 
orsaken var till avvikelsen och vilken åtgärd som vidtagits.  
 
Punkten avvikelser finns med på de arbetsplatsträffar som man har 4-8 ggr per år. 

5.8.1 Kommentarer från intervjuer 

En respondent på Centralverkstaden säger att det inte får bli för många avvikelser, för då 
tappar de sin spets. Detta inte på grund av mycket administration utan för att det ska vara 
allvarligt med en avvikelse. Samma respondent säger även att man måste förklara ordet 
avvikelse första gången som man hamnar i kontakt med det. Denne respondent menar också 
att det är onödigt att skriva rapporter internt på arbetsplatsen utan att det är bättre att prata 
med varandra vid sådana tillfällen. 
 
En annan respondent säger att det inte är för att vara elak som man skriver rapporter utan för 
att det ska leda till att det blir bättre. Om man kan skriva avvikelser om de externa 
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leverantörerna så kan man skriva om de interna avvikelserna menar respondenten. Det är 
enligt respondenten inte så känt att man ska skriva avvikelser eftersom det inte har gåtts 
igenom. Det behövs en genomgång på en arbetsplatsträff att det finns, när man ska skriva, hur 
och varför tycker respondenten. 
 
Målet är att vi ska vara i världsklass på underhåll säger respondenten och ställer frågan: varför 
bara hjälpa andra att bli världsledande, genom att hitta vart de kan bli bättre, när vi kan bli 
världsledande genom att rätta till våra egna brister? 
 
Respondenten tycker att det varit mycket prat om PDCA hjul som inte lett någonstans på 
exempelvis arbetsplatsträffar. Följer man inte upp och slutför sådana projekt så leder det 
ingenstans menar respondenten. Det måste finnas någon som driver det till slutet tycker han.  
 
Respondenten tycker även att det är få arbetsplatsträffar och lite återkoppling till avvikelser. 
 
Angående rapportering så säger en respondent från centralförrådet att mycket kan skötas på en 
gång och att det inte får bli vansinne i rapporteringen. Denne säger även att när man gör 
leverantörsbesök kan man i fortsättningen ta med de avvikelser som man har skrivit mot 
företaget och be om svar. Ju fler gånger man upptäcker avvikelser och påpekar det till 
leverantören, desto färre blir det. För att se till att intresse finns för avvikelser så säger 
respondenten att det måste tas upp på arbetsplatsmöten precis som tillbud och olycksfall. Det 
gäller att skapa och bibehålla en ansvarskänsla. Vissa saker säger respondenten kan vara både 
tillbud och avvikelse. 

5.9 Avvikelsehantering vid Underhåll mobila maskiner (PBM) 

Två medarbetare från Underhåll mobila maskiner (PMB) är intervjuade. 
 
Det avvikelsehanteringssystem som finns hos Underhåll mobila maskiner (PBM) är 
fortfarande under uppbyggnad. Systemet testas i ett pilotprojekt, på arbetsplatsen Underhåll 
lastmaskiner i Kiruna. I nästa steg planeras systemet införas på arbetsplatsen 
Planering/beredning i Kiruna. I Januari inkom ungefär 20 rapporter, men efter detta så lades 
fokus på annat och avvikelsehanteringen är inte längre en del av det dagliga arbetet. Vid ett 
senare intervjutillfälle så säger respondenten att det inte längre kommer in rapporter och att 
detta är en effekt av att det inte förekommit någon återkoppling. 
 
Respondenten sa vid det första intervjutillfället att det inte finns någon begränsning eller 
kategorisering än så länge på vad som är en avvikelse. Det har visat sig att de flesta inkomna 
avvikelserna är förrådsbrist, vilket respondenten tror kan bero både på att det är mest märkbart 
(jämfört med till exempel en skiftnyckel som ligger på golvet som är lätt att flytta på eller 
kliva över) och att det är någon annan som är orsak till avvikelsen.  
 
Avvikelserna lämnas in skriftlig. En förtryckt blankett finns. Alla avvikelser sammanställs i 
en excellista. Det finns en speciell lista för förrådsbrist som sitter på en vägg. Det görs inga 
rapporter i systemet på dessa, men de sammanställs i samma lista som övriga 
avvikelserapporter. 
 
En aktivitetslista för korrigerande åtgärder finns, som ännu ej tagits i bruk, vilken ska kunna 
användas som återkoppling vid Tisdagsmöten på arbetsplatsen.  
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5.9.1 Kommentarer från intervjuer 

En medarbetare på arbetsplatsen intervjuades några veckor efter att systemet införts. Denne 
sade att man ofta väljer att åtgärda problemet akut istället för att rapportera. Systemet är nytt 
och det håller enligt respondenten på att dö ut. Det som skapar mest irritation rapporteras  
enligt respondenten. Många saker säger respondenten inre rapporteras, då det är enklare att 
utföra det själv.  
 
Respondenten säger att denne rapporterar avvikelser för att få en förbättring till stånd. Skrivs 
en avvikelserapport så blir det lite högre status på problemet menar han. 
 
Respondenten anser att ett eventuellt gemensamt avvikelsehanteringssystem ska vara 
lättillgängligt och både finnas i pappers och filformat. 
 
Det framkommer även att respondenten anser att Tisdagsmöten är ett bra tillfälle att ta upp 
avvikelser, men att det inte får ta för lång tid. Diskussioner är det som ger något tycker han. 

5.10 Avvikelsedatabas hos Underhåll processautomation Kiruna 
(PKP) 

Dokument nr P12209(7) i verksamhetssystemet beskriver rutinen för avvikelsehantering inom 
Underhåll processautomation Kiruna. Dokumentet gäller bristfällig kvalitetskritisk 
mätutrustning samt övrig automationsutrustning som uppvisat fel av allvarlig 
karaktär(sektionstopp, verkstopp). Vid påträffat fel ska felorsak enligt dokumentet rapporteras 
till processansvarig eller av denna utsedd person. Felorsak ska rapporteras i en 
avvikelserapport i en Databas och lämnas till processingenjören. 
 
Vid intervju framkommer att även övriga händelser kan rapporteras med syfte att se om det 
finns systematik. Den som godkänner avvikelsen är även den som ansvarar för att åtgärder 
och förebyggande åtgärder genomförs. Avvikelser sammanställs tillsammans med stopp från 
avbrottsstatistiksystemet (ABS) 5 i ett worddokument. På analysgruppsmöten följs de problem 
upp som är störst och de som uppvisar systematik. En aktivitetsplan uppdateras och följs upp 
efter diskussion om hur problemen ska lösas eller har lösts. På analysgruppsmöten samlas 
produktionschefer, planerare, teknikansvarig systemingenjör, elingenjörer och beroende på 
vilken typ av problem exempelvis någon från processmedia.  

5.10.1 Kommentarer från intervjuer 

Respondenten säger att letandet av information gör att man drar sig för att sätta igång att 
arbeta med avvikelser. Avbrottsstatistiksystemet (ABS) är ett bra system att utgå ifrån, men 
man måste få fram vilka avvikelser som hör till den egna verksamheten och vad som är 
orsaken till stoppet menar han. Respondenten säger att det oftast är underhåll som vet orsaken 
eftersom de oftast är de som åtgärdar, men operatörerna är de som skriver in orsakerna i 
systemet. Respondenten tycker att systemet ska kopplas till underhållssystemet så att det går 
att få fram var man oftast är och gör underhåll. Handdatorer säger respondenten kan vara ett 
sätt att komma åt alla de avvikelser som aldrig genererar en arbetsorder och de problem som 

                                                
5 Avbrottsstatistiksystemet (ABS) beskrivs utförligare under kapitel 5.12 
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glöms bort på grund av att det är långt till en dator. Försök pågår med handdatorer som är 
kopplade till FUNKA6. 
 
Respondenten menar att man måste börja tala mer öppet om problem/avvikelser och säga att 
det är för att bli bättre som man rapporterar. Ett exempel säger han är att de flesta olyckor 
beror på egen hantering, ändå är det den typ av tillbud som rapporteras minst. Det finns 
fortfarande en kultur kvar där man förväntar sig sanktioner istället för uppmuntran. Det är 
alltid lättare att hitta fel på andra och på mätutrustning istället för att först se till det egna 
arbetssättet och vad man själv kan ändra på för att bli bättre menar respondenten. 
 
En annan medarbetare som intervjuades om systemet sa att han tycker att systemet är bra och 
enkelt, men att arbetssättet är fel. Han menar att om man får medarbetare att skriva avvikelser 
när man inte har ett arbetssätt för återkoppling så självdör systemet. Man skriver för att 
skriva, men vet inte varför. Systemet används inte på rätt sätt menar han. Det blir lätt slentrian 
vilket får effekten att det som egentligen är en avvikelse glöms bort för att man är så van att 
se den. Respondenten tycker även han att avvikelser ska kopplas direkt till avvikelser i 
underhållssystemet. Vidare vill respondenter att det hålls analysgruppsmöten eller 
kvalitetscirklar där handlingsplaner upprättas, baserat på analyserade avvikelser. Det får inte 
vara flera olika möten, utan arbetsorder, ABS stopp och avvikelser bör analyseras på samma 
möte, som respondenten förövrigt anser bör följa PDCA hjulet. 
 
En annan medarbetare säger om avvikelsehantering att han tycker det är bra om det ingår 
uppföljning. Han säger att medarbetare skriver, men att de inte vet konsekvensen av det som 
skrivs. Det finns ingen feedback säger han. Respondenten säger att det i praktiken ska vara en 
ganska stor produktionsstörning innan det skrivs en rapport. När det glömts att skriva brukar 
det bli en tillsägelse att det ska göras. I början så brydde man sig inte så mycket, men nu vet 
man ungefär kraven för att rapportera. Respondenten säger att gör man själv fel så skriver 
man. Det är viktigt att man gör det för att komma ihåg menar han. Frågan är vem som läser 
det som skrivs och drar nytta av det menar respondenten. De nya säger han brukar fråga om 
saker, inte läsa gamla rapporter. 

5.11 Avvikelsedatabas hos MTAB (Malmtrafik i Kiruna AB) 

Dokument nr MTAB10226(8) säger att en avvikelse är alla fel, problem eller klagomål som 
upptäcks inom verksamheten oberoende av vem som drabbats eller vem som vållat 
avvikelsen. Angående problem så står att de problem som vållar störning och inte kan anses 
vara en normal del av den dagliga verksamheten ska betraktas som en avvikelse. Dokumentet 
säger även att avvikelserapporteringen är ett komplement till olycks- och risk-
/tillbudsrapportering, rapportering av kundreaktioner, förslagsverksamhet samt dagliga 
kontakter med reparatörer, kollegor och chefer med flera. En fil bifogas i dokumentet som 
definierar vad som betecknas som avvikelse på de olika arbetsplatserna. Exempel från 
vagnverkstaden är alla växlingsmissöden, alla växlingstillbud, alla onormala fel och trender 
som uppstår på vagn, alla onormala fel och trender som uppstår på spår, alla konstaterade 
detekterade fel på fordon efter linjen, alla övriga avvikelser som inträffar i verksamheten. 
Avvikelserna registreras i databas i Lotus Notes. Verksamhetschefer och produktionschefer 
ansvarar enligt dokumentet för att rapportering sker, att rapporten behandlas på rätt sätt, att 
avslutade rapporter granskas och planerade åtgärder genomförs. Avvikelserapporten avslutas 

                                                
6 Underhållssystemet FUNKA beskrivs utförligare under kapitel 5.12 
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enligt dokumentet när ytterligare åtgärder inte bedöms som verkningsfulla eller möjliga samt 
att vidtagen åtgärd gett förväntat resultat. 
 
Vid intervju på vagnverkstaden framkommer det att vid en avvikelse som stör 
produktionskedjan lämnas en avvikelserapport till produktionschefen av den som upptäckt 
avvikelsen, muntligt eller via databasen. Rapporten analyseras, godkänns och avslutas av 
produktionschefen. De akuta underhållsåtgärderna som utförs i samband med att avvikelser 
uppkommer på vagnar dokumenteras i underhållssystemet i och med att en arbetsorder 
skapas. Avhjälpande åtgärder skall alltid skrivas (sker inte alltid) in i 
avvikelsehanteringssystemet. Beslut angående korrigerande åtgärder sker vid möten och dessa 
beslut läggs i aktivitetslistor. Två aktivitetslistor görs, en för tjänstemän som består av större, 
övergripande aktiviteter och en för produktionschefen som handlar om mer driftsnära 
aktiviteter. Aktivitetslistan stäms av en gång i månaden vid vagngruppsmötet. Avvikelse 
sammanställningar görs årsvis och kvartalsvis. Uppföljning sker i form av att avstämningar 
jämförs för att se om de korrigerande åtgärderna gett någon effekt. 
 

Respondenten säger att det är två typer av avvikelser som systemet är till för. Sådana 
avvikelser som andra upptäcker, vilket är orsakade av sektionen, och sådana som andra är 
orsak till, som vagnverkstaden upptäcker. Det finns olika typer av avvikelser så som 
miljöavvikelser, kvalitetsavvikelser och trafiksäkerhetsavvikelser. Alla dessa avvikelser 
sammanställs och presenteras sammantaget för att få en helhetsbild uppkomna avvikelser. 
Ibland sker dubbelrapportering till både det egna avvikelsehanteringssystemet och till 
olycksfall- och tillbudsrapporteringssystemet. Respondenten menar att det oftast är yttre 
omständigheter som är orsaken till avvikelserna. 
  

Vid arbetsplatsträffar närvarar alla på arbetsplatsen och där går man igenom bland annat 
måluppföljning, sammanställningar av avvikelser och aktivitetslistor. Respondenten säger att 
det inte skrivs avvikelserapporter på mindre dagliga avvikelser inom arbetsplatsen. Oftast när 
det är interna problem så blir det ingen rapport utan man sköter det själva genom att ta upp 
problemen direkt med den som orsakat dem. Exempelvis svetsavvikelser registreras inte, utan 
om man upptäcker att det behövs utbildning så sköter man det inom linjen. Respondenten 
anser att man inte ska gå in på linjeärenden i ett avvikelsehanteringssystem, utan att det ska 
användas för att påpeka yttre påverkan. Han tror att det skulle bli alldeles för svår hantering 
administrativt sett för bland annat produktionschefen om även interna avvikelser skulle 
registreras. 

5.11.1 Kommentarer från intervjuer 

En respondent som fyller i avvikelserapporter i systemet säger att han tycker att det är ett bra 
system, men att det skulle behöva vara mer lättillgängligt för alla då många av tjejerna och 
killarna som inte sitter framför en dator varje dag har svårt att hitta till och i systemet. 
 
På den egna arbetsplatsen säger respondenten att avvikelser oftast hamnar i tillbud- och 
olycksfallsrapporteringssystemet. Miljöavvikelser är ett exempel på något som händer på den 
egna arbetsplatsen som rapporteras i det egna systemet. Orsaker till avvikelser som andra 
skickar utifrån brukar sökas i underhållssystemet. Respondenten tycker att det finns en stor 
risk att det blir för mycket och blir för plottrigt om man ska blanda in arbetsplatsavvikelser 
med yttre avvikelserapporter. Det skulle inte gå att urskilja vad man har mest problem med 
lika lätt. Det måste i så fall vara två olika system eller åtminstone vara skild hantering och 
sammanställning. Har man det på detta vis får man då istället problem med att dra gränser för 
vad som är en inre och vad som är en yttre avvikelse. 
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En annan medarbetare på MTAB säger att egna avvikelser kan vara svåra att erkänna. En 
sådan avvikelse säger respondenten kan vara att man inte blir klar i tid med ett jobb. 
Respondenten säger att han har en känsla av att arbetsledningen inte vill att interna avvikelser 
ska rapporteras.  
 

Vid ett annat tillfälle säger en medarbetare att i början rapporterade denne för att man ska, 
men senare för att man kan dra lärdom av det som rapporteras. Det kan tillexempel vara något 
som har hänt på flera vagnar, och då märker man det i fortsättningen. Samma respondent 
säger att man får använda sunt förnuft. En gång är ingen gång. Flera gånger så prata om det. 
Fungerar inte det så får man skriva en avvikelse. Systemet får användas med omsorg menar 
han. Saker som går att lösa fort och enkelt ska man lösa själv. 
 
Om ett generellt system säger respondenten att det inte får bli en för stor koloss. Det fungerar 
bättre om det används lokalt. Gör man en för stor grej så finns det risk att vägen blir för lång 
emellan den som rapporterar och den som behöver få veta att den gjort fel. Medarbetaren 
tycker att återkoppling fungerar jättebra i dagsläget. 

5.12 FUNKA och Avbrottsstatistiksystemet (ABS) 

FUNKA är ett underhållssystem som innebär att ett fel rapporteras in i systemet. En planerare 
tar emot felrapporten och gör en arbetsorder om denne tycker detta är nödvändigt. Innan 
arbetsordern skapas så ser planeraren till att det finns eventuella reservdelar på lager och ser 
efter vilken typ av underhåll det är som ska utföras. I de fall som felet får en direkt åtgärd av 
den som upptäcker det, så ska denne göra en felanmälan och en arbetsorder. När felet blivit 
åtgärdat så ska arbetsordern återrapporteras och avslutas av den som utfört arbetet. De data 
som erhålls i systemet kan sedan användas av planering/beredning, analysgrupper, 
förbättringsgrupper och strategigrupper. 
 
FUNKA kommer att ersättas av PUHMA som är en del av affärssystemet MOVEX7. 
 
Avbrottsstatistiksystemet (ABS) är ett webbaserat system som för Underhåll fasta 
anläggningar i Kiruna går ut på att Produktion ser till att rätt information kommer in och 
Underhåll analyserar den information som kommer ut. 
 
För varje stopp får operatören fylla i stopporsak och eventuella kommentarer. Varje morgon 
går man igenom det senaste dygnets stopp för att kontrollera att det fyllts i rätt och att de går 
att använda för senare analys. Respondenterna säger att desto mer man lär sig att jobba med 
ABS, desto mer användning får man av den och desto längre ner på golvet användandet 
hamnar, desto bättre. 
 
I en analysgrupp, som enligt dokument nr P10438(1) består av representanter från underhåll, 
drift/process och vid behov kvalitetsutvecklare från Totalkvalitet, så analyserar och 
identifieras problem med information från bland annat ABS och underhållssystem. PDCA 
hjulet ligger enligt dokumentet till grund för arbetet. Dokumentet säger att en aktivitetslista 
uppdateras under mötet och erfarenheter och resultat från förbättringsarbetet dokumenteras i 
protokoll. 
 

                                                
7 MOVEXs och PUHMA beskrivs utförligare under kapitel 5.13.3 
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För att ta fram information om hur ofta en viss störning har uppkommit under en lägre tid, för 
att hitta eventuell systematik eller periodbeteende på lång sikt, så säger respondenten från 
Underhåll att de får klippa och klistra i Excel. Det har enligt respondenterna visat sig att om 
man belyser ett visst problem på exempelvis tavlor, så ökar intresse för att lösa problemet. 
Det sitter en skärm som kan visa denna typ av information i fikarummet. 
 
En respondent som sköter underhåll fasta anläggningar i Svappavaara beskriver de olika 
systemen på följande sätt: I ett avbrottsstatistiksystem (ABS) rapporteras alla stopp. Vissa av 
stoppen genererar även en händelserapport om det är så att stoppet resulterar i ett verksstopp 
som innebär att pellets inte kan produceras. Om det handlar om haverier så rapporteras dessa 
även som driftstörningar i en databas avsett för detta. En arbetsorder skapas dessutom i 
FUNKA om det är så att något måste fixas i och med stoppet. Respondenten ritar i samband 
med intervjun en skiss över sambandet som återges i figur 16. 
 

 
Figur 16. Illustration av avbrottsrapportering i Svappavara kulsinterverk. Fritt från skiss på 
whiteboardtavla av respondent. 

 
Ett exempel på en avvikelse som inte dokumenteras säger respondenten är om en arbetsorder 
skapats för byte av en växellåda och medarbetaren som utför bytet upptäcker att fel lager sitter 
på växellådan sen tidigare, eller att lagret går sönder för att medarbetaren slår på det. 
Respondenten säger också att avbrottsstatistiksystemet (ABS) skulle kunna användas som 
avvikelsehantering om orsaker till stoppet skulle beskrivas bättre, som det är idag så måste 
orsaker till stoppen sökas i FUNKA. 
 
Samma respondent säger att FUNKA kanske kan användas för att hantera underhållsproblem. 
Respondenten menar att någonstans måste arbetet inledas och att det alltid är bäst att se till 
sina egna avvikelser först. Det är bara den närmsta chefen med medarbetare som kan se vilka 
avvikelser verksamheten har. Det är bara på den egna arbetsplatsen man kan förändra. 
Respondenten säger att många avvikelser aldrig tas upp om det är någon på den egna 
arbetsplatsen som har orsakat den. Respondenten ser en stor svårighet i att få upp dessa 
problem till ytan och säger att det handlar om attityd och kultur.  
 
Det bör enligt respondenten inte sättas någon begränsning på hur små avvikelserna får vara. 
Respondenten säger även att när ett system börjar användas, som till exempel tillbud och 
olycksrapporteringssystemet, så kommer det inledningsvis mindre viktiga rapporter, men att 

Händelserapport 

Avbrottsstatistik 

Haveri 
rapport 



BESKRIVNING AV BEFINTLIGA SYSTEM OCH ANDRA ARBETSSÄTT 

 41 

detta lägger sig på en bra nivå allt eftersom systemet använts ett tag. En indikation på vad som 
är en avvikelse fås när produktionschefen tar upp de avvikelser man känner att man måste 
göra något åt på möten och liknande sätt. Respondenten vill inte ha ett till system ovanpå de 
andra och säger att om man skulle kunna integrera avvikelsehantering i MOVEX så skulle det 
kunna fungera. Respondenten menar att det blir för mycket administration men framförallt för 
mycket information annars. 

5.13 Övriga arbetssätt 

Analysgrupper med information från ABS och FUNKA kan ses som ett övrigt arbetssätt 
eftersom huvudsyftet med de två systemen inte är att hantera avvikelser. På arbetsplatser där 
ingen uttalad strategi med avvikelsehantering finns så används ofta flera olika system och 
arbetssätt för att komma åt de olika problem som kan uppstå i verksamheten. Följande data är 
hämtade från intervjuer med medarbetare som inte har ett uttalat system för 
avvikelsehantering. 

5.13.1 Intervjuer med medarbetare från Produktion Brytning (PB) 

På en arbetsplats i gruvan fyller man varje dag i en dygnsrapport för hand. Om det har varit 
längre avbrott så antecknas detta. I vissa fall skickas även en närmre förklaring till avbrottet 
med i en dagsrapport. Dagsrapporten skickas även i ett exemplar till leverantören som står för 
att maskinerna servas. Ståtiden kan vara orsakad av handhavandefel och då försöker man 
tillsammans med leverantören lösa vad det är som hänt.  
 
Respondenten säger att det finns säkert vardagliga händelser som bara åtgärdas där man står 
som skulle ha kunnat ändras om det rapporterades. Respondenten säger att som det är idag 
blir antingen någon less och säger att detta måste vi ändra på, eller så går man runt problemet. 
 
Om handhavandefel säger respondenten att de som erkänner ett misstag ska ha en klapp på 
axeln. Ett exempel som tas upp av respondenten är när en medarbetare som skötte en process 
missade en rutin, vilket ledde till ett maskinhaveri. Det visade sig att felet hade sin 
ursprungliga orsak i att maskinen i processen inte fungerade på rätt sätt, vilket var 
anledningen till att rutinen bröts. En sådan gång säger respondenten att det är viktigt att det 
kommer fram så att maskinen blir lagad. Ett liknande resonemang har förts av en annan 
respondent. 
 
Respondenten säger att det blir många muntliga avvikelserapporter, men att det varken 
dokumenteras till leverantör eller på den egna arbetsplatsen. Vid detta tillfälle funderar 
respondenten om en avvikelserapport kan göra att man blir mer uppmärksam på ett problem. 
Respondenten säger att det kan bli mer tyngd på avvikelser till leverantörer och avvikelser på 
den egna arbetsplatsen om man kan visa upp dokumenterade rapporter på när samma fel 
uppträtt. 
 
Om ett eventuellt generellt avvikelsehanteringssystem säger respondenten att det inte får vara 
så avancerat på interna avvikelser. Respondenten menar att det inte får vara ifyllnad i 
administrativt syfte innan man kommer till själva kärnan.  
 
En annan respondent säger att tre mål är satta som de koncentrerar sig på och diskuterar en 
gång i veckan i Malmberget och en gång i månaden i Kiruna. Till avvikelse räknas då 
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avvikelse från uppsatta mål. Målen delas upp i borrplan (produktionsavvikelse), hålrakhet 
(kvalitetsavvikelse) och borrmeterpris(ekonomisk avvikelse). På möten diskuteras orsak, 
lösningar och uppföljning. Respondenten säger att borrlagen diskuterar; mål, uppföljning av 
mål, utvärdering av utfall och åtgärder. Borrlagen får enligt respondenten komma överens om 
vilka åtgärder som ska vidtas.  
 
Varje arbetsdag fyller man i dagens händelser i en dagsrapport som respondenten tar emot. 
Respondenten skriver in problem/händelser i ett dokument som han sedan jämför med de 
fakturor från serviceföretag som kommit in för att se om vidtagna åtgärder stämmer mot vad 
som beställts. Det kan enligt respondenten misstämma. 
 
Respondenten säger vidare att det hade varit bra om händelserna kunde skrivas in direkt i ett 
system som sedan kopplade samman det med vad jobbet kostade och vad som utfördes. Ett 
dataprogram som känner igen om ett problem inträffat förut och vad som då var orsaken hade 
enligt respondenten varit bra. 
 
Om ett eventuellt generellt system säger respondenten att om det fungerar som ett verktyg så 
är det bra. Det får inte bli mer administration utan det måste sköta sig själv. Det är därför man 
valt ut tre mål, så att det ska vara hanterbart. Vidare säger respondenten att ett generellt 
system borde gå att räkna hem om man drar paralleller till hur mycket kostnader som kan 
minskas på grund av att samma misstag inte upprepas flera gånger. 
 

En annan respondent säger att vad det gäller kvalitetsavvikelser så följer de upp varje enskild 
förändring i en databas med kommentarer. (Här pratar respondenten om 
produktavvikelsehanteringssystemet). Problem och varför uppsatta mål inte nåtts diskuteras 
på morgonmöten. 
 
De återkommande felen säger respondenten återkommer för ofta. Det blir så många akuta 
reparationer och åtgärder så det finns ingen tid över till de mer långsiktiga åtgärderna. Akuta 
reparationer säger respondenten kräver mycket bemanning. 
 
Om ett eventuellt generellt system säger respondenten att det är positivt. Det svåra är indata. 
Man måste skriva det manuellt för att sedan föra in det på datorn, som det ser ut idag. Har 
man många stopp och mycket att göra, så kommer medarbetare att skriva in mindre andel av 
problemen, eftersom de har fullt upp med att hantera dem. En dag när man har lite att göra 
dokumenteras mer. Det är viktigt att det är ett användarvänligt system. 
 
En medarbetare som arbetar med underhåll i gruvan säger att det kommer rapporter på allting. 
Det blir så mycket att man inte hinner med. Det blir oftast så att det inte händer något med 
dem efter att de blivit inrapporterade. Man bör bestämma ett minimum tonnage eller 
minimum tid, så att man inte skriver för minsta grej. Respondenten säger att denne får 
rapporter om avvikelser som denne inte tycker har med hans verksamhet att göra. 
Respondenten tycker att det borde skötas som med analysgruppsmöten och säger att det 
behövs någon som driver och delar ut ansvar, så att saker blir genomförda.  
 
Det är enligt respondenten svårt med dokumentation i gruvan. Gruvan är målstyrd och man 
prioriterar de viktigaste arbetsuppgifterna och administration hamnar långt ned på listan. De 
sköter driften mer med erfarenhet, och då kan det vara saker som missas om någon slutar, 
eller om någon ny börjar. 
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Om ett eventuellt generellt system säger respondenten att avvikelser bör hanteras i 
underhållssystemet som felanmälan och att alla funktioner i så fall måste använda det. Det 
måste om det ska bli använt vara snabbt att använda, överskådligt och enkelt. Man ska kunna 
få fram staplar och snabbt guidas in på rätt väg för att sen kunna undersöka närmre orsaker 
och så vidare. Ett system kan vara bra om det känns som en fördel, som ett verktyg istället för 
en belastning. Om man ska göra arbetsplatsgrupper som hanterar avvikelser så säger 
respondenten att man får tänka på att många har inställningen �Det här är mitt jobb, vad får 
jag betalt mer för att göra det här andra också?� 

5.13.2 Intervjuer med medarbetare från Produktion Förädling Kiruna (PK) 

Respondenten säger att problem på anrikningen hanteras med hjälp av aktivitetslistor. 
Dagligen förs dagbok över mindre problem på morgonmöten, vilka senare skannas in av 
respondenten och raderas av densamme efter att de blivit inaktuella. Vissa av problemen i 
dagboken kan hamna i aktivitetslistan. Operatörerna för loggbok i Excel över de problem de 
stöter på dagligen. Endast problem som resulterar i avbrott dokumenteras, i övrigt så finns den 
dokumentation som FUNKA generar. Respondenten säger att det inte finns någon systematik 
som gör att man kan dra lärdom av tidigare hantering av liknande problem. Han säger att 
enligt hans erfarenhet är det alltid någon som kommer ihåg när något har hänt förut. 
 
Respondenten säger att varje skiftlag ingår i en verksamhetsgrupp som tar hand om de 
problem som uppstår på den egna arbetsplatsen, vid behov så startas förbättringsgrupper där 
man använder ett mer systematiskt arbetssätt enligt PDCA-cykeln och då eventuellt 
tvärfunktionella grupper. 
 
Respondenten säger också att allt skulle vara i samma miljö. Som det är nu finns information 
på papper som skannas in, i Excel-, i Notes- och i ABSmiljö. Det går inte att få en överblick 
över hela processen och vilka problem man har på andra ställen menar respondenten. 
Respondenten säger att kanske är det något som påverkar den egna verksamheten, eller som 
anrikningen kan hjälpa till med på andra ställen. På den egna arbetsplatsen borde man kunna 
välja att se bara sina egna problem, men ledningen kan dra fördel av att kunna se helheten och 
allas problem tycker respondenten. 
 
En annan respondent från sovringen säger att ett system inte får vara ett hinder utan 
arbetssättet är det viktiga. Om dagens system säger respondenten att denne inte gillar att de är 
Notes baserade. Idag används FUNKA, ABS, Tillbud- och Olycksrapportering. Felet är att 
även om man rapporterar in saker i ett system så går det inte att få något vettigt ut av det. Man 
vill kunna gå in i ett system och söka på exempelvis maskin eller orsak. Det måste vara lätt. 
 
Om ett eventuellt generellt system säger respondenten att man borde kolla på helheten och 
vad man redan har. Man måste ställa sig frågan varför man rapporterar och dokumenterar så 
att det inte bara blir ett system där man matar in data, men inte tar ut någon information och 
gör något av den. Man blir lätt för fokuserad på att rapportera in med resultatet att datan inte 
används till något. Dubbelrapportering bör undvikas. Får man en bra återrapportering så är det 
mer sannolikt att systemet används. Ställer man krav på rapportering så säger respondenten att 
det även kan vara ett instrument att se vilka arbetsuppgifter som blivit utförda. Det finns ett 
motstånd från kollektivsidan mot kontroll säger respondenten. Förut användes system i rent 
kontrollsyfte och det är därifrån misstron kommer. Det gäller att fokusera kring maskin och 
funktion. 
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5.13.3 Movex 

I dokument nr 10045(2) innehåller LKABs IT-strategi som bland annat säger att ett 
standardiserat IT-stöd för administrativa processer ska införas successivt och gamla system 
ska avvecklas. Ett enhetligt användargränssnitt till alla inom LKAB ska finnas och standarder 
ska nyttjas för att �framtidssäkra� IT-stödet.  
 
I huvudprojektdefinitionen för projektet PUHMA står att lösningen på Ramverket för 
utveckling och förnyelse av det totala administrativa systemstödet (RAMP) sker visa 
införandet av moduler från affärssystemet MOVEXs tre beståndsdelar PUHMA, Planering & 
Logistik samt Ekonomi. Om PUHMA står vidare att underhåll skall kännetecknas av arbete 
för störningsfria och säkra processer och att detta ska uppnås genom enhetlighet, uthållighet 
och systematiskt arbetssätt, där ständiga förbättringar sker med fakta som grund. I PUHMA 
ingår underhåll, materialförsörjning och anläggningsdokumentation. 

5.14 Benchmarking Scania 

Ett studiebesök har genomförts på Scania Chassi i Södertälje med Kaizenteamledare Christer 
Osterman som guide. Ostermans svar på vad som är en avvikelse är allt som avviker från 
normalläge. Scania beskriver sitt produktionssystem i häftet Scanias Produktionssystem som 
ett hus vilket visas i figur 17. 

 
Figur 17. Scania huset. Fritt från häftet Scanias Produktionssystem (2004, s5) 

 
Grunden är de tre filosofierna: 

 Kunden först 
 Respekt för individen 
 Eliminering av slöseri 

 
Prioriteringarna används i det dagliga arbetet och Scania menar att ledarskap är en 
grundförutsättning i allt arbete som de säger i övrigt bygger på de fyra huvudprinciperna 

 Normalläge � Standardiserat arbetssätt 
 Rätt från mig 
 Förbrukningsstyrd produktion 
 Ständiga förbättringar 
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De delar ut häftet som har relevans sett ur denna undersöknings synvinkel beskrivs närmre 
nedan, medan övrigt material lämnas. 
 
Normalläget är utgångspunkten i arbetet och att Scania alltid strävar efter att göra ständiga 
förbättringar. Till hjälp i detta arbete finns bland annat ett standardiserat arbetssätt, vilket 
innebär att uppgifter utförs på samma sätt tills att ett bättre arbetssätt utarbetats. Den bästa 
kända etablerade lösningen ska med andra ord användas. Utförs arbetet på olika sätt så 
varierar både tillverkningstid och kvalitet och att den viktigaste förutsättningen för en 
kvalitetssäkrad process är att alla har rätt kompetens och följer fastlagda instruktioner och 
riktlinjer. Ett nytt bättre normalläge skapar förbättringsgrupper enligt häftet genom att 
analysera varje moment för att se vad som kan göras bättre. Ordning och reda är grunden i 
arbetet och att genom att visualisera allt är det enklare att se vad som är normalt och vad som 
är onormalt. 
 
Angående principen rätt från mig står det att när ett problem från föregående tillverkningssteg 
upptäcks, så måste de som orsakat problemet få veta det. Problemet ska inte döljas eller 
�fixas� utan att de som orsakat felet får veta det. Alla medarbetare är kontrollanter och 
ansvaret för att justera fel ligger alltid hos den som orsakat felet. Medarbetaren ska vara 
speciellt uppmärksam på avvikelser från det standardiserade arbetssättet, kvalitetsavvikelser, 
återkommande fel, ovanliga fel som aldrig funnits tidigare samt avvikelser i funktion hos ett 
verktyg eller i en maskin. Vidare sägs att upptäckta fel alltid ska få korrigerande åtgärder 
direkt. 
 
Ständiga förbättringar innebär för Scania att upptäcka och göra sig av med slöseri för att 
sedan använda de frigjorda resurserna till produktiva uppgifter. Förbättringsarbete sker på alla 
nivåer. Två typer av förbättringar beskrivs, de som uppstår när processen utmanas i 
normalläget, det vill säga proaktiva förbättringar, och de som undersöker orsaker till 
avvikelser från normalläget, så kallade reaktiva. Varje avvikelse ska sätta igång 
förbättringsarbete och detta beskrivs som den viktigaste uppgiften för förbättringsgrupperna. 
Förbättringsgruppen är den som diskuterar, visualiserar och prioriterar i vilken ordning 
avvikelserna rättas till. Arbetsuppgifter fördelas inom gruppen och var och en ansvarar för att 
förbättringsförslag arbetas fram och omsätts till handling. Arbetsuppgifterna kan bland annat 
innebära att förbättra arbetsmiljön genom att undanröja risker för arbetsskador och olyckor, 
ordning och reda på arbetsplatsen, säkerställa kvaliteten, nå överenskomna mål och upptäcka 
och minska slöseri. Produktionsledaren beskrivs som tränare och chef med uppgift att leda 
och organisera arbetet så att de överenskomna målen uppnås. 
 
Under besöket på Chassi så visades att det fanns pärmar på varje arbetsstation som ska 
innehålla standarden. Tavlor finns uppsatta för varje förbättringsgrupp. Varje morgon går 
förbättringsgruppen igenom tavlan Daglig styrning med under fem minuter. På denna tavla 
finns en visuell sammanställning av gårdagens utfall i Säkerhet/Miljö, Kvalitet, Leverans och 
Ekonomi, vilket följer Scanias prioriteringar. Färgerna grönt gult och rött används. Ett 
exempel från Säkerhet/Miljö visas: 
 
Olycksfall och tillbud 
Grönt Ingen olycka eller tillbud har inträffat 
Gult Tillbud har inträffat (antal fylls i) 
Rött Olycka har inträffat (antal fylls i) 
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Tavlan används för att ge en snabb bild till medarbetare om hur arbetet löper, och används 
även som underlag för den sammanställning som redovisas på ledningsgruppens morgonmöte. 
Utöver denna sammanställning finns en bruttolista med alla avvikelser utskrivna från det 
elektroniska systemet och de som medarbetarna själva skrivit ned utan att föra in i systemet 
(vilket de egentligen ska göra). Från denna lista prioriteras arbetet utifrån Scanias 
förutbestämda ordning och avvikelserna sätts in aktivitetslistor. Två aktivitetslistor finns, en 
reaktiv där aktiviteter kopplade till avvikelser finns och en proaktiv där aktiviteter kopplade 
till förslag som utmanar processen finns. I listan antecknas ansvarig för aktiviteten och ett 
färdig datum. En gång i veckan uppdateras listan av förbättringsgruppen. Osterman säger att 
medarbetarna har lärt sig att ställa frågan fem varför för att finna orsaken till och utföra 
korrigerande åtgärder på en avvikelse. Är problemet av sådan natur att förbättringsgruppen 
inte kan lösa det så lyfts det till Q-teamet som består av kvalitetsingenjörer och antecknas i 
aktivitetslistan att detta är gjort. Information finns även på tavlan i form av stapeldiagram som 
visar antalet tillbud och olycksfall, frånvaro, C-fel och inkomna avvikelser, direktflöde, 
avvikelser från revisioner och stoppminuter. 
 
I en förbättringsgrupp ingår det ungefär tio medarbetare som alla är tilldelad varsin roll och 
därmed ett ansvar utöver montering. Exempel på roller är Materialansvarig, Processansvarig, 
Säkerhets och miljöansvarig, Produktansvarig, SPS ansvarig. En produktionssamordnare 
fungerar som gruppledare och denna sitter även med i ledningsgruppen tillsammans med 
produktionsledare, beredare och produktionstekniker. I vissa fall kan temporära 
tvärfunktionella grupper skapas i så kallade kaizenteam för att lösa ett specifikt problem. 
Stödfunktionerna består i ledningsgrupp och Q-team. 

5.15 Några definitioner på begreppet avvikelse 

I tabell 3 redovisas exempel på definitioner av begreppet avvikelse. 
Tabell 3.  Exempel på svar från respondenter på frågan vad som är en avvikelse. 

Område Svar på frågan: Vad är en avvikelse? 
Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

 Något som avviker från standardläge/ordinarie verksamhet. 

Helse, miljø och 
sikkerhetsarbeid  

 Det som inte följer det som är fastlagt.  

Miljöavvikelser 

 En avvikelse är något som avviker från standard eller från yttre 
miljös sida en oönskad händelse eller miljöpåverkan. 

 När vi går utanför det normala, de gränser på mätvärden som vi har 
vad det gäller miljö eller när det inte blir några mätvärden alls. 

Produktavvikelser 

 Allt som avviker från plan eller mål. Kan vara både hantering och 
produkt. En avvikelse är inte ett problem, utan något som avviker 
från en plan eller ett uppsatt mål. 

 En avvikelse är när det kostar oss något på färdig produkt. Vi har 
avvikelser i processen som vi justerar, men det kostar ingenting. 

Centralförråd och 
Centralverkstaden 

 Något som avviker från kundens krav eller förväntningar 
 Det kan vara mycket, som när vi får gods och antalet inte stämmer. 

Underhåll mobila 
maskiner (PBM) 

 Allt som stör gubbarna i deras arbete.  
 En icke förväntad händelse eller ett icke förväntat resultat. 

MTAB 
 Det som avviker från normalproduktion.  
 En avvikelse är något som är ovanligt. 
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6 Värdering och analys 

I detta kapitel analyseras och värderas LKABs nuvarande arbetssätt och verksamhet med 
hjälp av de teorier som tidigare beskrivits. Paralleller dras mellan Scanias arbetssätt och 
teorier, för att identifiera lämpliga delar att eventuellt använda i ett arbetssätt för LKAB. 

6.1 Kvalitetsbegreppet och andra begrepp 

Inom LKAB finns flertalet definitioner på vad en avvikelse är och detta ser jag som ett 
resultat av att det inte finns en tydlig kommunikation av kvalitetsbegreppet och dess 
relaterade begrepps innebörd. Detta gör att uppfattningen av vad kvalitet är blir relaterat till 
den verksamhet i vilken medarbetaren verkar, precis på det sätt som Foster (2004) beskriver. 
Detta kan precis som både Foster (2004) och Juran (1989) skriver innebära missförstånd i 
flera sammanhang. Att se till att alla i verksamheten har samma definition på kvalitet är enligt 
Foster (2004) ett sätt att få alla medarbetare att arbeta mot samma mål. Juran (1989) menar att 
det är ledningen som ska se till att kvalitetsbegreppet och relaterade begrepp får samma 
innebörd hos alla medarbetare.  
 
Begreppet kund och begreppet produkt diskuteras i teorikapitlet och i denna rapport valdes 
den bredaste definitionen på de båda. Kunder kan som tidigare påpekats vara både interna och 
externa och produkter kan vara både varor och tjänster. I LKAB finns en självklar produkt i 
varan pellets, men det finns en stor andel stödfunktioner med helt andra produkter som 
tjänster och resultatet av intern verksamhet (som exempelvis internutbildning) vilket både 
Juran (1989) och Sandholm (2001) anser vara produkter. Vid ett intervjutillfälle så framkom 
att en avvikelse från ett mål på hålrakhet under borrning i gruvan kallas för kvalitetsavvikelse. 
I en annan del av LKAB pratar en respondent om kvalitetsavvikelser när det handlar om 
produktavvikelser. Begreppet kvalitet kan ibland inom LKAB vara en synonym till 
egenskaper hos varan, så denna benämning är naturlig för företaget.  
 
Det är enligt både Sandholm (2001) och Cullen och Hollingum (1990) viktigt att arbetet med 
kvalitet inte bara inriktas på den tillverkande delen av organisationen utan även samtliga 
stödprocesser. Av denna anledning är det inte bra att kvalitet förknippas enbart med 
egenskaper hos produkten. Definitioner av kvalitet som pratar om att uppfylla satta krav, 
planer och specifikationer anser jag kan skönjas i respondenters definitioner på avvikelser, 
vilket kan peka på ett mer producentrelaterat perspektiv. Kritiken mot denna typ av 
definitioner från Cullen och Hollingum (1990) är betoningen av kontroll och att en accepterad 
nivå sätts. Syftet med avvikelsehantering i sig kan dock ses som just detta, vilket Juran (1989) 
och Sörqvist (2004) påpekar. 
 
De båda begreppen produkt och kund är begrepp som Juran (1989) påpekar är knutna till 
kvalitetsbegreppet och måste därmed enligt honom definieras och skapa en samsyn kring. Då 
LKAB arbetar med totalkvalitet så borde definitionen av dessa begrepp inte vara något att 
fundera länge över. Mycket av Sandholms (2001) kritik angående företag med TQM-program 
kan påföras LKAB, eftersom inte alla i organisationen har samma syn på vad totalkvalitet 
innebär och då troligtvis inte heller alla är engagerade i arbetet.  
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En förutsättning för att lyckas med en samsyn på kvalitetsbegreppet är utbildning av samtliga 
i organisationen istället för enbart specialister, vilket även Sandholm (2001) påpekar är en av 
skillnaderna med att arbeta med kvalitet ur producentperspektiv istället för med totalkvalitet. 

6.1.1 Sätt kunderna i centrum 

Inom LKAB verkar det inte alltid självklart att det som Bergman och Klefsjö (2001) och 
Sandholm (2001) beskriver finns en intern kund och att det även är dennes behov och 
förväntningar som ska uppfyllas. Många avvikelsehanteringssystem är inriktade på att påpeka 
leverantörens problem till denne så att den egna verksamheten kan löpa smärtfritt. Cullen och 
Hollingum (1990) säger att en organisation kan ses som olika grupper av interna leverantörer 
och kunder och med detta synsätt så bör både egna leverantörens och de egna problemen 
hanteras för att göra den interna kunden så nöjd som möjligt. 
 
Kommentaren från en respondent som arbetar med produktavvikelser om att det endast är 
avvikelser på färdig produkt som kostar något, anser jag pekar på att det är den externa 
kunden som avses med kund. En annan liknande kommentar som jag anser visar på samma 
syn är kommentaren om att det endast är det som avviker på slutprodukten till kund som är 
avvikelser. En av skillnaderna som Sandholm (2001) påpekar mellan kvalitet och totalkvalitet 
är att både externa och interna kunder inkluderas och att arbetet med kvalitet inriktas på 
samtliga delar av organisationen. Bergman och Klefsjö (2001) säger att kundernas behov och 
förväntningar bör sättas i centrum. Det är då viktigt att veta vilka kunderna är och hur deras 
behov ser ut, både internt och externt. Detta är ännu ett argument för ett gemensamt arbetssätt, 
eftersom problem som kunder inom företaget upplever inte alltid når fram till den interna 
leverantören, om det inte finns ett gemensamt systematiskt arbetssätt.  

6.1.2 Basera beslut på fakta 

Analysgruppsmöten är ett exempel på att basera beslut på fakta. Information inhämtas och 
analyseras från flera källor precis som Bergman och Klefsjö (2001) förespråkar. Bergman och 
Klefsjö (2001) föreslår de sju förbättringsverktygen och de sju ledningsverktygen, vilka i 
begränsad omfattning används inom LKAB i bland annat målnedbrytning och 
förbättringsgrupper. Utbildning kan dock behövas i hur, men kanske framförallt varför 
verktygen ska användas. Utbildning i totalkvalitet och ständiga förbättringar bör dock 
föranleda utbildning i verktyg, för att undvika att de används utan att det övergripande syftet 
klargjorts, vilket Sörqvist (2004) säger är vanligt och inte önskvärt. 

6.1.3 Arbeta med processer 

En respondent ansåg att det finns risk för suboptimering om det inte sågs till processens 
helhet utan enbart till en liten del av denna. Kunden kan dock enligt nämnd teori ses som 
efterföljande led i produktionen och målet bör då vara att underlätta för nästa led på bästa 
möjliga sätt, vilket i sig borde motverka risken för suboptimering. En process beskrivs av 
Bergman och Klefsjö (2001) som något som transformerar resurser till resultat, vilket ska 
tillfredställa processens kunder. Åtgärder i processen för att styra den mot ett målvärde bör ha 
kundens behov och förväntningar i sikte. Risk för suboptimering finns i sådana fall om liten 
resursåtgång sätts framför nöjda kunder, vilket inte kan anses vara Bergman och Klefsjös 
(2001) syfte med att arbeta med processer. Samme respondent ansåg att avvikelser endast 
finns på slutprodukten och att allt annat är processtyrning. Cullen och Hollingum (1990) säger 
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att det viktigaste målet för totalkvalitet är att minska variation och processtyrning får ses som 
verktyg för att minska detta. Då både Sörqvist (2004) och Juran (1989) ser avvikelsehantering 
som en form av processtyrning så verkar detta återigen visa på ett behov av samsyn på 
kvalitetsrelaterade begrepp inom LKAB. 
 
Både Cullen och Hollingum (1990) påpekar att variation kan ha sitt ursprung även i 
tjänsteverksamheten hos ett företag, vilket motiverar användandet av avvikelsehantering i alla 
delar av LKAB.  Sörqvist (2004) säger att processkartläggning i tjänsterelaterad verksamhet 
kan vara ett hjälpmedel för att finna variation och viktiga arbetssätt. Ett inledande arbete med 
förbättringar där avvikelsehantering används som utgångspunkt kan vara att finna 
normalläget, som Juran (1989) och Sörqvist (2004) pratar om, med en processkartläggning. 

6.1.4 Arbeta ständigt med förbättringar 

Att åstadkomma högre kvalitet till lägre kostnad som Bergman och Klefsjö (2001) säger är 
grundregeln för kvalitetsförbättringar, måste ses som den största anledningen för LKAB att 
arbeta med totalkvalitet. Detta går att koppla till den respondent som påpekade att rapportera 
avvikelser till leverantörer är att hjälpa dem att bli bättre och att finna och rätta till egna briser 
är att själv bli bättre. 
 
I ISO 9001 står att ständiga förbättringar skall ske med hjälp av kvalitetspolicy, kvalitetsmål, 
revisioner, analys av information, korrigerande åtgärder och förebyggande åtgärder. 
Kvalitetspolicyn finns uppsatt runt om i företaget och återfinns dessutom som bakgrund på 
skrivbordet hos alla anställda med dator. Målnedbrytning sker i form av fiskbensdiagram 
framtagen av avdelningen för totalkvalitet och uppemot 150 interna revisioner sker varje år 
(Oli Hallsson, 2006-08-29). Andra former av ständiga förbättringar är den analys av 
information som sker under underhålls analysgruppsmöten.  
 
Det finns inom LKAB även möjlighet att starta förbättringsgrupper med stöd från avdelningen 
för totalkvalitet, men utöver detta har jag inte funnit ett gemensamt systematiskt arbete med 
ständiga förbättringar. Begreppet totalkvalitet och ständiga förbättringar används dock 
frekvent inom företaget och det är uttalat av VDn att LKAB ska arbeta med just detta. Detta 
innebär att även Sörqvist (2004) kritik mot företag med TQM-program till viss del stämmer in 
på LKAB. Arbetet med ständiga förbättringar delegeras utan att det går att visa på handling i 
frågan. 
 
Ett vanligt strukturerat angreppssätt för att hantera avvikelser är att rapportera in dessa i en 
databas. Jag anser dock att jag hittat få exempel där orsakerna till avvikelserna systematiskt 
undersökts och eliminerats. Ett vanligt sätt att säkerställa att samma avvikelse inte uppstår 
igen är att på ett möte längre upp i organisationsstrukturen ta ett beslut om en åtgärd som 
läggs i en aktivitetslista.  
 
Ett exempel jag väljer att ta upp är databasen för tillbud/risker. Flera respondenter har 
angående detta system ifrågasatt om tillbuden verkligen blir långsiktigt åtgärdade, samtidigt 
som andra menat att systemet är enkelt och bra. 
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6.1.5 Undersökning av rapporter i databasen för tillbud/risker 

Datumen 2006-02-17 och 2006-02-18 valdes på måfå ut och de risker och tillbud som 
antecknats att de inträffat någon av dessa dagar undersöktes. Det undersöktes vilken status 
rapporterna hade vid undersökningstillfället, vilka rapporter som hade felaktigt ifylld åtgärd 
och vilken typ av åtgärder som fyllts i, i de fall där statusen var markerad som åtgärdad. 
 
Totalt 41 rapporter fanns i databasen från vald tidsperiod. Av de 41 rapporterna återfanns nio 
rapporter under rubriken AKTUELLA i databasen. Under rubriken HISTORIK återfanns 32 
rapporter varav 31 rapporter hade status �åtgärdad� markerad och en rapport statusen 
�åtgärdas ej� markerad. 
 
Av de rapporter som hade status �åtgärdad� så återfanns sex rapporter som inte hade 
någonting nedtecknat under rubriken �Genomförda åtgärder/orsak till att åtgärd ej vidtas�. I 
alla sex rapporter med detta utseende är inlämnare och mottagare samma person, ingen person 
delges problemet och den som rapporterar är Entreprenör. Detta kan vara ett missförstånd 
ifrån uppgiftsinlämnaren om hur systemet fungerar eller eventuellt vara rapporter avsedda att 
öka chanserna för maximalt utfall i belöningssystemet. 
 
Tre rapporter har en genomförd åtgärd som innebär att entreprenör informeras om att de har 
felat och vad de istället ska göra. Två rapporter har enbart information som genomförd åtgärd. 
Jag ifrågasätter huruvida information tar hand om orsaken till problemet då ingenting står om 
vilken typ av information, när informationen givits, hur den givits eller vilka personer som 
informerats och hur det säkerställts att de tagit till sig informationen. Det har även påpekats 
från en respondent att information inte är en fungerande åtgärd.  
 
Minst två rapporter har genomförda åtgärder nedtecknade som det är tveksamt om de 
säkerställer att risken/tillbudet inte upprepas då angiven åtgärd inte har med det egentliga 
problemet att göra. Ett exempel är ett galler som saknas till en spolränna där den genomförda 
åtgärden är att gallret som låg på sidan om är tillbakalagt. Vid ett sådant tillfälle är det frågan 
om orsaken till problemet verkligen ska ses som att gallret låg på sidan om. Scania använder 
som bekant 5-Varför metoden som på detta problem kan ge följande resultat8: 
 

- Det finns inget galler till spolrännan. 
Varför finns det inget galler? 

- Det ligger på sidan om. 
Varför ligger det på sidan om? 

- Någon har lyft bort det? 
Varför har någon lyft bort det? 

- Det gick inte att rensa i rännan med gallret på? 
(Eventuell lösning, sätt gångjärn på gallret.) 
Varför måste det rensas? 

- Det hade stockat igen. 
Varför hade det stockat igen? 

- Rännan är för trång. 
Lösning: Gör rännan större. 

                                                
8 Denna analys har genomförts av författaren, vilket innebär att kunskapen om de egentliga orsakerna är högst 
begränsade och lösningarna inte nödvändigtvis är genomförbara i verkligheten 
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På detta sätt nås grundorsaken och grundproblemet. 
 
Det kanske inte alltid är aktuellt med en förbättring utan kanske räcker det med en korrigering 
för att återställa normalläget, vilket även respondenter påpekat. De farligaste, de mest 
frekventa, eller de enklaste problemen kan exempelvis väljas ut för förbättringar. Systemet 
kan på detta sätt enligt mig användas både för styrning och i förbättring. Systemet bör i så fall 
utformas så att det är självklart att den som upptäcker ett tillfälligt problem ser till att det blir 
korrigerat, men att fokus i återkoppling läggs på hur många av tillbuden som fått en 
förbättring. Flera tillbud kan ha samma orsak och en förbättring kan därmed åtgärda flera 
tillbud. 
 
Sju av rapporterna hänvisar under genomförd åtgärd till att felanmälan är skapad eller ett 
arbetsordernummer. Detta ser jag som en korrigering för att återgå till normalläget, vilket i sig 
är positivt. Det bör dock understrykas att detta kan vara men behöver inte innebära en 
förbättring. Jag hittade inte någon handlingsplan kopplad till tillbuden som rapporterats in 
under de två dagarna. Detta kan direkt kopplas till de kommentarer från intervjuer som säger 
att det inte förväntas handlingsplan och att det är en arbetsorder eller en akut åtgärd som är 
den normala lösningen på ett tillbud. 
 
Det bör finnas en möjlighet till att relativt enkelt undersöka om det finns tillbud som 
återkommer, trots att de tidigare ansetts vara engångshändelser. Ett exempel på detta skulle 
kunna vara återkommande problem med dålig belysning trots avhjälpande felanmälan eller 
återkommande problem med fordon som saknar brandbesiktning, trots att detta påtalats till 
berörd entreprenör. Detta kan kopplas till att beslut ska baseras på fakta. 

6.1.6 Skapa förutsättningar för delaktighet 

Sektionen för totalkvalitet och ständiga förbättringar har enligt Mikael Westerlund som mål 
2006 att starta fler än 16 nya förbättringsgrupper. Sörqvist (2004) säger att det vanligtvis är 
bland medarbetare som kunskapen finns om vad som behöver förbättras och cheferna i den 
operativa verksamheten som förfogar över resurser till förbättringar. Det kan då ifrågasättas 
varför det är stödfunktionen som har mål relaterade till totalkvalitet och inte genomgående 
den operativa verksamheten, vilket även Mikael Westerlund påpekar. Trots detta anser jag det 
som positivt att möjligheten finns och det får ses som ett sätt att skapa delaktighet i arbetet 
med förbättringar. Vad det gäller avvikelsehantering så innebär den vanligaste formen av 
system att en rapport skickas till närmsta chef, vilket fråntar medarbetaren både möjligheten 
och ansvaret att åtgärda problemet långsiktigt. Sörqvist (2004) säger att förändringar som ska 
genomföras lättare blir accepterade om medarbetare själva varit med om att arbeta fram dem, 
vilket talar emot denna form av rapportering. Det har även framkommit under intervjuer att 
för mycket administration hamnar hos produktionschefer som oftast tar emot rapporter. En 
stor del av denna administration torde kunna skäras ned om medarbetarna själva i 
verksamheten får ansvara för de problem/avvikelser som de själva kan lösa. Detta kan även 
innebära en attitydförändring och lösning på problem med egenhantering och ordning och 
reda som flera respondenter påpekat är en stor del av tillbuden. 
 
Exempel finns från intervjuer som beskriver att medarbetare erkänt att de brutit rutiner och att 
det då har framkommit att detta var ett symptom som pekade på den egentliga orsaken. Ges 
ansvar till medarbetare på arbetsplatsen för att finna och eliminera orsaker till problem, så 
finns förutsättningar för att fler problem av den typen upptäcks och arbetas bort. I LKABs 
kvalitetspolicy står att varje anställd är ansvarig för kvaliteten i sitt arbete. För att kunna ta 
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ansvaret krävs att medarbetaren är medveten om att det är en del av arbetet, att medarbetaren 
har möjlighet att påverka kvaliteten i sitt eget arbete och att medarbetaren har tillräckliga 
kunskaper för att göra detta. Detta motsvarar Bergman och Klefsjös (2001) ledord i att skapa 
förutsättningar för delaktighet, vilka är kommunikation, delegation och utbildning.  
 
En respondent ansåg att det var för få arbetsplatsträffar och på denna arbetsplats motsvarade 
det enligt uppgift 4-8 träffar per år. Arbetsplatsträffar kan ses som ett forum för 
kommunikation och en möjlighet till att skapa förutsättningar för delaktighet. 

6.1.7 Engagerat ledarskap 

På MTAB vagn (Malmtrafik i Kiruna AB, vagnverkstaden) så anser jag att det är tydligt att 
ledningens engagemang i frågan direkt har fått genomslagskraft i både vad och hur många 
rapporter som kommer in. Detta ligger i linje med Sörqvist (2004) och Bergman och Klefsjös 
(2001) påpekande att handling och beteende betyder mer än ord. I dokumentet som beskriver 
systemet står att alla problem oberoende av vem som drabbats och vem som vållat ska 
rapporteras, med undantag för de som kan anses vara en normal del av verksamheten. I 
intervju framkom i alla led att det är problem som andra upptäcker eller som beror på andra 
som rapporteras. En respondent kommenterade till och med att han hade en känsla av att 
ledningen inte ville att det skrevs rapporter på problem på arbetsplatsen. Detta innebär att 
ledningen lyckats med att kommunicera vad de anser är avvikelser. 
 
Flertalet respondenter inom LKAB har fällt kommentarer i stil med att man lär sig vad som 
ska rapporteras med tiden. Beteendet blir en följd av att det som tas upp på möten och de 
avvikelser/tillbud som blir åtgärdade ser man som viktiga och tror att ledningen ser som 
viktigt. Även detta har respondenter påpekat vid intervjuer.  Tillbud som enbart åtgärdas akut 
eller som åtgärdas med en symptomlösning och inte en orsakslösning kan även de ses som ett 
tecken från ledningshåll om att detta inte har prioritet. Det finns här enligt mig en direkt 
koppling till Sörqvist (2004) påpekande att utan ledning och chefer i organisationen som 
aktivt driver förbättringsarbetet och tydligt markerar betydelsen, så är det svårt att nå 
framgång. Ett annat exempel är inställningen från medarbetare som skriver 
produktionsavvikelser att endast avvikelser på slutprodukten egentligen behöver rapporteras. 
Detta tror jag är en direkt effekt av att medarbetarna i fråga inte ser att något händer med 
inrapporterade avvikelser från tillverkningskraven, utan att de endast samlas i en databas. Ett 
alternativ här kan vara att de själva får äga hanteringen av avvikelser i processen och då även 
ansvara för både korrigering och att finna och eliminera orsaker till avvikelser. Detta ligger 
även i linje med Demings (1986) teorier om att ledningen bör ge medarbetare möjligheten att 
göra ett bättre jobb med mindre insats och att det viktiga är att finna orsaker till problem 
istället för att bara mäta och dokumentera dem. Att själv kunna påverka sitt eget arbete kan 
innebära att stoltheten för arbetet ökar, vilket även det är en av de saker som Deming (1986) 
säger är en uppgift för ledningen. Kommentarer från respondenter har även varit att det är 
viktigt att det finns en stolthet i det egna arbetet. 
 
Sörqvist (2004) menar att lösningen på problemet att ledning och chefer beslutar och 
delegerar om ständiga förbättringar utan att själv delta i arbetet, är att tid avsätts till utbildning 
i förbättringsarbete och relevanta metoder.  
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6.2 PDCA i LKAB 

Avdelningen för Totalkvalitet i LKAB använder sig av och uppmuntrar användandet av 
PDCA hjulet. Sörqvist (2004) säger att det är bra att det finns en enhetlig modell, men att det 
inte är lika viktigt vilken det är. Detta innebär att LKAB med fördel kan fortsätta använda 
PDCA. Kritik har dock framställts under intervjuer mot att förbättringshjulet inte fullföljs 
utan att det ofta är enbart Plan och Do som genomförs. De två första faserna är kanske de 
mest självklara och de mest självgående faserna, eftersom det är svårt att utföra ett arbete utan 
ett visst mått av planering. Planera och utföra tror jag medarbetare i LKAB gör dagligen utan 
att reflektera över att det är de två första stegen i förbättringscykeln. Det som för hjulet framåt 
och inte är lika självklart i det dagliga arbetet anser jag är mätning, uppföljning och den 
lärdom som kan dras efter att ett varv är fullföljt. Sörqvist (2004) säger att uppföljning är 
viktigt då det ökar sannolikheten för att förbättringar genomförs med avsedd effekt, samt att 
framgångar verifieras och kommuniceras. Ur förbättringssynpunkt blir det även viktigt att 
fokus i första steget finns på att initialt söka orsaker och inte lösningar vilket Sörqvist (2004) 
också påpekar. 
 
Sörqvist (2004) säger att en förbättringsprocess ska bidra till att förbättringar bedrivs på ett 
strukturerat och planerat sätt. PDCA kan vara en del i detta. I PDCA kan beroende på 
problemets natur verktyg som exempelvis 5-varför, de sju förbättringsverktygen eller de sju 
ledningsverktygen användas. 

6.3 Avvikelsehantering och Förbättringar 

Syftet med denna undersökning är att ge förslag till ett systematiskt arbete med 
avvikelsehantering. Hittills har det både teori och analys lämnats stort utrymme för 
förbättringar trots att både Juran (1989) och Sörqvist (2004) skiljer avvikelsehantering och 
ständiga förbättringar åt. Avvikelsehantering menar författarna är styrning och förbättringar är 
ett genombrott som ger en lägre accepterad problemnivå. Sörqvist (2004) påpekar dock att 
införandet av avvikelsehantering i sig kan innebära en förbättring om en process är i behov av 
styrning.  
 
Även ISO 9001 skiljer mellan avvikelsehantering och ständiga förbättringar även om den gör 
en tydligare koppling mellan de två företeelserna i och med att den betecknar eliminerandet 
av orsaker till avvikelser som en del i ständiga förbättringar. Jag tolkar detta som att 
standarden menar att avvikelserna från den accepterade normalnivån ger en indikation på de 
underliggande kroniska problemen. Ett eliminerande av orsakerna till de tillfälliga problemen 
(avvikelserna) skulle i så fall innebära att en lägre accepterad normalnivå nås. Sörqvist (2004) 
uttrycker ett liknande resonemang, även om denne författare förespråkar verksamhetsanalys 
för att finna kroniska problem samt reaktiva förbättringar före proaktiva. 
 
Flertalet medarbetare har uttryckt att en avvikelse är något som inte är normalt, vilket pekar 
på att de ser en avvikelse som ett tillfälligt problem vilken avviker från den accepterade 
problemnivån. Ett exempel är MTAB (Malmtrafik i Kiruna AB) vilka tydligt uttrycker att det 
endast är problem som inte är en del av det dagliga arbetet som är avvikelser. I de system som 
jag undersökt har jag, som tidigare sagts, vid mycket få tillfällen påträffat ett systematiskt 
arbetssätt för att finna och eliminera orsaker till avvikelser. Detta innebär att dessa system 
uppfyller standardens krav på avvikelsehantering, men inte dess krav på korrigerande åtgärder 
och förebyggande åtgärder.  
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Att så många som 5000 tillbud rapporteras per år ser jag som en tillgång, eftersom 
sannolikheten att även kroniska problem rapporteras då borde vara högre. Nästa steg i detta 
arbete blir att systematiskt arbeta bort orsakerna problemen. En kommentar under en intervju 
är att det numera är mindre allvarliga tillbud eftersom de arbetats bort. Detta kan vara ett 
tecken på att denna del av verksamhet lyckats lösa orsakerna till några av de värre tillfälliga 
problemen och därmed är på väg mot en lägre accepterad normalnivå i och med att 
respondenten säger att de tillbud som numera rapporteras in är mindre problem. 
 
Då det i LKAB finns ett önskemål om avvikelsehantering och ett uttalat fokus på ständiga 
förbättringar så ser jag en lösning i att inledningsvis införa avvikelsehantering där de 
tillfälliga problem som upptäcks används för att finna de underliggande kroniska problemen. 
Då Sörqvist (2004) säger att tillfälliga problem ofta tar både tid och resurser från arbete med 
ständiga förbättringar så anser jag att en medveten strategi kan vara att inledningsvis söka och 
eliminera orsaker till dessa. Fungerar detta arbete väl så torde det naturliga resultatet vara att 
färre tillfälliga problem dyker upp och mer tid och resurser kan istället riktas mot att finna och 
lösa de kvarvarande underliggande kroniska problemen för att nå en ny normalnivå. Sörqvist 
(2004) säger att verksamhetens kroniska och viktiga problem måste identifieras så att 
förbättringsarbetet inte inriktas på alldagliga problem som det redan finns kunskaper om. 
Detta menar jag blir än mer viktigt när en nivå nåtts som innebär mycket liten del 
avvikelsehantering och stor del ständiga förbättringar. Jag jämför detta gradvisa införandet av 
ständiga förbättringar med en omarbetad version av figuren som illustrerar styrning och 
förbättring, figur 18. 

 
Figur 18. Avvikelserapportering och Systematiskt arbetssätt i förhållande till Ständiga förbättringar 

För att LKABs arbete med ständiga förbättringar ska sträva uppåt krävs att förbättringshjulet 
går hela varv och att det hålls uppe av den styrning och säkring som avvikelserapportering 
och ett gemensamt strukturerat arbetssätt innebär. Jag menar att kilen måste skapas och 
arbetas in för att hjulet ska fungera effektivt och inte halka ned. 
 
För att säkerställa att ledningen fortfarande uppmuntrar att många avvikelser/tillbud/problem 
rapporteras trots att det ligger under deras egen accepterade normalnivå och därmed kan anses 
vara petitesser så tror jag att det krävs att de är medvetna om förhållandet i Jurans trilogi. För 
att fullt ut förstå syftet med inrapportering så krävs att alla förstår att arbetet strävar mot en ny 
normalnivå och för att nå detta måste verksamheten erkänna dagens nivå och upptäcka de 
problem som tas för givet. Arbetssättet kan motiveras med att den enligt Sörqvist (1998) 
största delen av kvalitetsbristkostnaderna är de dolda kostnaderna som ofta har sin orsak i 
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kroniska problem. Kommentarer om att det inte får bli för många rapporter eller att för 
mycket får räknas till avvikelser innebär i praktiken att den accepterande normalnivån hålls 
uppe från ledningshåll och därmed tillåts även fler kroniska problem och högre dolda 
kvalitetsbristkostnader. 

6.3.1 Avvikelsehantering och Förbättringsarbete på Scania 

Tydliga paralleller kan dras mellan Scanias produktionssystem och Jurans trilogi. Ett 
standardarbetssätt tas fram, vilket motsvarar fasen planering. Processen kontrolleras sedan 
mot detta införda normalläge för att motverka variation, vilket innebär att processen styrs och 
säkras. Ett nytt normalläge skapas genom att varje moment i standardarbetssättet analyseras 
och ett nytt standardläge arbetas fram, vilket innebär en förbättring. I och med principen �rätt 
från mig� som innebär att inga problem fixas utan att den som orsakat det får veta detta eller 
rätta till det själv, så motverkas kroniska problem som annars skulle ligga dolda. 
 
Förbättringar delas av Scania in i reaktiva och proaktiva. Sörqvist (2004) använder också 
termerna reaktiva och proaktiva och säger att mycket tid oftast läggs vid reaktiva eftersom ett 
problem innebär en investeringsmotivering. Scania uttrycker att grunden i arbetet med 
förbättringar är att alla avvikelser ska initiera ett förbättringsarbete, att resurser genom 
förbättringsarbete ska frigöras till produktion eller proaktivt förbättringsarbete. Detta gör att 
jag drar slutsatsen att företaget naturligt lägger tyngdpunkten på de reaktiva förbättringarna 
för att när det finns tid över arbeta med proaktiva förbättringar. Det finns här även en direkt 
parallell att göra med Bergman och Klefsjös (2001) grundregel för kvalitet som säger att det 
alltid finns ett sätt att åstadkomma bättre produkter och arbetssätt som samtidigt kräver 
mindre resursåtgång. 
 
Scania arbetar i och med filosofin �Respekt för individen� med att göra sina medarbetare 
delaktiga i förbättringsarbetet och understryker detta med att lägga ansvaret för förbättringar 
på alla i företaget. Bergman och Klefsjö (2001) säger att skapa förutsättning för delaktighet 
innebär kommunikation, delegation och utbildning, vilket Scania verkar ha satsat på. Häftet 
kan ses som både kommunikation och utbildning och det faktum att prioriteringsansvar finns 
hos förbättringsgrupperna, för vilka avvikelser som ska hanteras först, innebär delegering. 
Tavlor och möten som bland annat redovisar avvikelser och personal till förfogande för 
förbättringsarbete varje dag innebär även det en form av kommunikation. Arbetsuppgifterna 
fördelar man själva inom gruppen och ansvar finns för olika områden, vilket underlättar 
kommunikation mellan olika delar av verksamheten. Produktionsledaren beskrivs mer som en 
tränare än som en chef, vilket ytterligare förstärker att ansvaret ligger hos alla medarbetare i 
organisationen. Medarbetare har även utbildats i det enkla verktyget 5-varför och även givits 
kunskapen om anledningen till att förbättringsarbetet bedrivs och verktyget används 
 
Många av Scanias arbetssätt är sannolikt även användbara och kan bli framgångsrika inom 
LKAB. 

6.3.2 Avvikelsebegreppet 

Först och främst i diskussioner om vad som är en miljöavvikelse så har respondenter påpekat 
att det är svårt avgöra vad som är en avvikelse. Andra typer av avvikelser genererar en relativt 
bestämd uppfattning, även om uppfattningarna skiljer sig åt mellan olika delar av företaget. 
Jag misstänker att medarbetare i LKAB ännu inte skapat sig en uppfattning om vad som är en 
miljöavvikelse både beroende på att det är ett relativt nytt område och att det inte går att 
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relatera till produkten på samma sätt. Ordet avvikelse kan innebära att medarbetarna sökt en 
specifikation eller ett accepterat normalläge som det ska avvika ifrån och att detta ännu inte 
skapats inom detta område. 
 
Ordet avvikelse signalerar att en normalnivå, en specifikation eller avtal finns att avvika ifrån. 
Detta kan vara olyckligt eftersom detta även signalerar att de kroniska problemen inte ska 
lösas långsiktigt utan ska vara en del av verksamheten. Många respondenter fastnar vid att det 
måste finnas något att avvika ifrån för att det ska vara en avvikelse. För att undvika en 
krånglig definition och fokus på vad som en inträffad händelse avviker från så anser jag att 
begreppet problem passar bättre. Sörqvist (2004) termer korrigering, förbättring och 
innovationer kan användas för att beteckna akuta åtgärder, orsakseliminerande åtgärder 
respektive nytänkande åtgärder. 

6.3.3 Dokumentation 

Sörqvist (2004) säger att rutiner för krav på planering, styrning och uppföljning ska finnas 
tillsammans med lättanvända mallar för dokument. Ett väldefinierat PDCA hjul kan användas 
som rutin för planering, styrning och uppföljning men dokument tillhörande detta behövs 
dock. Eftersom det finns en rädsla för att ett nytt arbetssätt innebär mer administration så 
anser jag att det bör finnas förtryckta dokument med få rader att fylla i som kan användas 
både i filformat och pappersformat. Detta är även en egenskap hos systemet som medarbetare 
önskat. Ett problem finns med att de medarbetare som föredrar att skriva för hand behöver 
hjälp med att överföra detta till elektronisk form. Av denna anledning föreslår jag att utvalda 
medarbetare får lära sig att hitta till och fylla i dessa dokument på en dator. Ett arkiv kan då 
upprättas där andra förbättringsgrupper kan se om det finns liknande projekt att dra lärdom 
ifrån. 
 
Då ISO standarden kräver en viss dokumentation vad det gäller avvikelser och dess åtgärder 
så är det en fördel om detta kan arbetas fram inom MOVEX, med tanke på LKABs IT-strategi 
och Sörqvists (2004) rekommendation att integrera förbättringsverksamheten i den ordinarie 
verksamhets- eller affärsplaneringen. Under intervjuer har flera medarbetare önskat att 
dokumentation relaterade till avvikelser ska arbetas in i MOVEX eftersom det inte är önskvärt 
med ännu ett system. Detta har i första hand handlat om medarbetare som redan idag arbetar 
med underhållsystemet FUNKA, vilken kommer att få en ny motsvarighet i MOVEX kallad 
PUHMA. Sörqvist säger även att förbättringsprogram med fördel kan slås samman med 
befintliga metoder för förbättringsarbete, andra strukturer i verksamheten samt med 
verksamhetens processer som exempelvis underhåll. I huvudprojektdefinitionen för MOVEX 
står som bekant att underhåll skall kännetecknas av arbete för störningsfria processer och att 
detta ska uppnås genom enhetlighet, uthållighet och systematiskt arbetssätt där ständiga 
förbättringar sker med fakta som grund. Detta borde innebära att ett gemensamt systematiskt 
arbetssätt med problem och förbättringar ses som en naturlig del av och en förutsättning för 
att lyckas med målen i projektet MOVEX. Följaktligen bör förutsättningar omgående skapas i 
MOVEX för den dokumentation som blir resultatet av ett gemensamt systematiskt arbetssätt 
med problem och förbättringar. En utbildning i totalkvalitet, arbetssättet och tillhörande 
verktyg bör dock föregå införandet av IT-stödet, med tanke på Sörqvist påpekande att verktyg 
inte bör ses som ett självändamål, vilket jag anser bör gälla även IT-stöd. 
 
Kategorisering för att lättare kunna ta fram statistik bör arbetas fram av medarbetarna som 
rapporterar in problemen. Det bör även lämnas utrymme och möjlighet att förändra och utöka 
kategorierna. Kategorierna får inte bli definitioner som styr vad som anses vara ett problem 
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och därmed hindrar att verksamhetens kroniska problem upptäcks. Paralleller går att dra till 
den respondent som menade att istället för att fokusera på att rapportera in i ett system så bör 
man fundera över varför man rapporterar och vilken information man vill kunna ta ut ur 
systemet. Viss kategorisering behövs dock av just anledningen att information i form av 
statistik ska hämtas ur systemet, vilket underlättas av kategorisering. 
 
Underhåll processautomation Kiruna (PKP) har även funderat om inte handdatorer kan 
användas i arbetet med att rapportera in, vilket är möjligt men ingenting jag tar ställning till i 
detta arbete. 
 
Det kan vara en fördel om inköp och revisorer kan få tillgång till och systematiskt använder 
de rapporter som leverantörer är inblandade i. Inköp kan behöva ha kännedom om problem 
med leverantören vid framtida affärer och kan ibland även behöva hålla i kontakter. 

6.4 Kultur 

För att lyckas med att skapa en positiv kultur där ständiga förbättringar ses som en naturlig 
del av arbetet säger Sörqvist (2004) att det krävs att verksamhetens ledare skapar 
förutsättningar för förbättringsarbetet och själva är goda föredömen. Ett sätt att göra ledare till 
goda föredömen kan vara att låta dem arbeta med problem de stöter på i verksamheten på 
samma sätt som övriga medarbetare. Framgångar kan sedan kommuniceras på LKABs 
intranät och i veckobladet. Förutsättningar kan skapas främst genom att engagera ledningen 
med hjälp av utbildning så att förbättringsarbetet prioriteras och ses som viktigt från högsta 
ledningsnivå och ner i alla led i organisationen. 
 
Sörqvist (2004) säger att utbildning påverkar attityd eftersom det innebär både kunskap och 
ett tillfälle att påverka engagemang och synsätt. Av denna anledning är det en självklarhet att 
även övriga medarbetare i företaget utbildas. För att hitta kroniska problem tror jag att det är 
viktigt att medarbetarna tar reda på var dagens nivå ligger, så att framgång kan observeras och 
verifieras när nivån sänks. Detta ska självklart även vara en del av varje förbättring i PDCA 
hjulet. Dessa framgångar kan då uppmärksammas och firas, vilket av Sörqvist (2004) ses som 
ett sätt att påverka attityden ytterligare. 
 
Sörqvist (2004) säger att det bör vara frivilligt att arbeta med förbättringar, vilket det är idag i 
LKAB. Jag anser att lokala förbättringar ska anses vara en del av arbetet, men att 
tvärfunktionella förbättringar kan ses som ett frivilligt arbete. Detta innebär att ledningen 
måste vara mycket tydliga med att förbättringar är en del av det naturliga arbetet och ge goda 
förutsättningar till lokala grupper. Incitament i förbättringsarbetet som Sörqvist (2004) 
efterlyser finns idag i förslagsverksamheten till vilken jag anser alla förbättringsgrupper ska 
kunna lämna in förslag. Ett incitament finns även för inrapportering av tillbud, vilket jag anser 
kan ändras till att gälla alla typer av problem efter en justering i utfallsparametern. En 
alternativ belöningsparameter kan vara antalet förbättringsprojekt i verksamheten. 

6.5 Struktur 

Hos Scania är förbättringar en del i det dagliga arbetet, vilket innebär att alla medarbetare 
arbetar med förbättringar. Jag anser att detta borde vara naturligt hos LKAB då det i 
kvalitetspolicyn står att alla ska engageras i ständiga förbättringar och att varje anställd är 
ansvarig för kvaliteten i sitt arbete. Både Juran (1989) och Sörqvist (2004) efterlyser en tydlig 
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struktur för det systematiska förbättringsarbetet. Arbetet säger de ska drivas i projekt där de 
ingående medlemmarna har tydliga roller, ansvar och befogenheter. Sörqvist  (2004) påpekar 
även att det är av stor betydelse att arbetet anpassas till verksamheten och dess 
förutsättningar. Lokala förbättringsgrupper som bygger på arbetsplatser i 
organisationsschemat anser jag skulle vara en struktur som passa LKAB. I dessa kan mindre 
projekt som rör arbetsplatsen drivas och enkla dokumentationsmallar kan användas. Många 
arbetslag på LKAB arbetar redan mer eller mindre på detta sätt med dagliga problem, även 
om systematik och dokumentering ibland kan saknas. I grupperna tycker jag att det likt Scania 
kan delas ut roller för att underlätta kommunikation mellan andra arbetsplatser och 
exempelvis externa leverantörer och inköp. Detta kan som jag vid ett tidigare tillfälle påpekat 
även vara ett sätt att öka specialistkompetensen i arbetslaget då exempelvis en person kan få 
lära sig att skriva in i mallarna på datorn och någon kan få en utökad statistikutbildning. Ett 
exempel på en roll som redan finns idag är skyddsombud, ett exempel på en ny roll kan vara 
leverantörsansvarig eller materialansvarig. 
 
Sörqvist (2004) säger att lokala, kontinuerliga grupper mår bra av stort självstyre och därför 
anser jag att de lokala grupperna ska vara relativt självgående och själva både kunna prioritera 
arbetsuppgifter och besluta om åtgärder. Sörqvist (2004) säger även att det bör vara frivilligt 
att delta i förbättringsprojekt. Av denna anledning anser jag att det är viktigt att arbetet i de 
lokala grupperna som inte är frivilliga känns enkelt och inte ger känslan av att arbeta i projekt. 
Arbetet bör dessutom inte benämnas projekt i dessa grupper. Tvärfunktionella eller 
uppdragsspecifika grupper som det är frivilligt att delta i anser jag kan användas vid större 
projekt och det är i detta fall viktigt att den som kan besluta om resurser till projektet även får 
ett visst ansvar för resultatet. Sörqvist säger att ansvaret för förbättringsarbetet bör ligga hos 
de som har kunskap och resurser att påverka verksamheten, vilket innebär de operativa 
cheferna. Mål om antalet förbättringsprojekt och resultat från förbättringsprojekt bör 
följaktligen ligga hos dem som arbetar i berörd verksamhet. 
 
Överlåts prioritering på medarbetare i de lokala förbättringsgrupperna, så krävs styrning av 
hur denna prioritering ska ske. Scania har en tydlig prioriteringslista och LKAB skulle kunna 
skapa en liknande. Hänsyn kan även tas till parametrar som effektvitet och genomförbarhet. 
 
För att anpassa arbetet än mer efter verksamheten så föreslår jag att mallarna byggs på för 
LKAB kända, enkla arbetssätt som PDCA hjulet, loggböcker och aktivitetslistor. Databaser är 
även det ett vanligt arbetssätt, men då jag har stött på mycket kritik mot databaser i Lotus 
Notes medan loggböcker och aktivitetslistor setts som en självklarhet, så anser jag att det är 
ett bättre val. För att undvika missförstånd kring vad som ska skrivas in i loggboken så 
föreslår jag namnet problemlista. 
 
Arbetsplatsträffar är även vanligt i LKAB och där tas ofta tillbud och olycksfall upp. En 
kommentar från en medarbetare om att det idag tar för lång tid och att det är diskussioner som 
ger något, anser jag är ett tydligt exempel på att det är medarbetarna på arbetsplatsen som bör 
hantera problemen på arbetsplatsen. Ett kort möte kan hållas som på Scania för att berätta 
antalet inkomna rapporter och vid längre möten som förbättringsgrupperna håller i kan 
diskussion tas. Produktionscheferna får en naturlig ledarroll i grupperna, men finns 
konstruktiva informella ledare så är det bra om denna istället får en sådan roll och 
produktionschefen istället blir en tränande och underlättande resurs.  
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7 Förslag till gemensamt systematiskt arbetssätt 

I detta kapitel beskrivs det förslag på gemensamt systematiskt arbetssätt som efterfrågats av 
LKAB. I kapitlet ingår även en beskrivning över vilka befintliga system som kan ingå i ett 
gemensamt system, samt övriga slutsatser dragna från undersökningen. 

7.1 Arbetssätt 

Förbättringsgrupper skapas på varje arbetsplats passande den lokala verksamheten som tar 
hänsyn till exempelvis skiftgång, geografiskt område och arbetslag. Varje medarbetare i 
gruppen ges varsin roll med tillhörande arbetsuppgifter, befogenheter, ansvar och eventuell 
specialistutbildning. Rollerna kan med fördel arbetas fram av medarbetarna själva och en 
matris som visualiserar och definierar dessa uppgifter kan skapas. Rollerna kan skilja 
beroende på arbetsplats då olika kompetenser behövs och samarbetspartner och 
interna/externa leverantörer skiljer. 
 
Förbättringsgrupper bör drivas i alla delar av organisationen, vilket innebär att även 
stödfunktioner ska använda samma rapportering och arbetssätt. 
 
I elektroniska problemlistor i exempelvis MOVEX antecknas alla problem och dess orsaker. 
Sammanställning av listorna kan som på Scania skrivas ut och gås igenom under fem minuter 
i början av varje skift. Problem som inte hamnar direkt i det elektroniska systemet kan skrivas 
in i en lista i ett gemensamt utrymme och någon inom gruppen ansvarar för att föra in dessa i 
det elektroniska systemet. Detta ansvar kan vara rullande. Listorna och statistik från systemet 
används för att på arbetsplatsmöten välja ut vilka problem som ska läggas i 
förbättringsgruppens aktivitetslista, vilken även den bör finnas i en elektronisk version. Det är 
bra om LKAB beslutar om en prioriteringslista och/eller annat beslutsparameter som 
exempelvis 80-20 regeln (20% av orsakerna står för 80% av problemen) som kan användas av 
förbättringsgrupperna. 
 
Varje aktivitet motsvarar ett förbättringsprojekt och allt arbete i förbättringsgrupperna drivs 
med hjälp av PDCA. En enkel mall finns där varje fas är inkluderad. Detta kopplas till 
aktiviteten i MOVEX. 
 
De problem som förbättringsgruppen inte har möjlighet att lösa eller påverka själva lyfts 
högre upp i organisationsstrukturen med en aktivitet. Dessa aktiviteter kan resultera i beslut 
om tilldelade resurser eller aktiviteter högre upp i strukturen. Aktiviteten kan även innebära 
ett frivilligt tvärfunktionellt eller uppdragsspecifikt förbättringsprojekt som följer samma 
arbetsmodell med skillnaderna i utökat antal verktyg, högre dokumentationskrav och 
resultatansvar. Figur 19 illustrerar systemets uppbyggnad. 
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Figur 19. Förslag till gemensamt strukturerat arbetssätt med problem 

 

7.2 Omfattning 

7.2.1 Introduktion i verksamheten 

När Sörqvist (2004) pratar om införandet av en förbättringsprocess så menar han att ett 
införande bör föregås av ett försök. Underhåll, vilka har erfarenhet av att arbeta i 
analysgrupper och har flest system utvecklade för insamling av fakta, kan vara en lämplig 
verksamhet att först introducera det systematiska arbetssättet. Goda förutsättningar finns då 
för att båda kunna erhålla nyttiga erfarenheter samt att kunna visa på framgångsexempel inför 
den fas som Sörqvist (2004) kallar för introduktionsfasen. Självklart måste beslut innan tas av 
ledningen om att det systematiska arbetssättet ska införas i verksamheten och att tillhörande 
dokumentation ska vara en del av MOVEX. I introduktionsfasen anser jag att arbetssätten kan 
införas i en verksamhet i taget och exempelvis kan förråd och verkstad vara nästa alternativ. I 
expansionsfasen ser jag att först stödfunktioner och leverantörer men även kunder involveras i 
arbetet. Företaget kan i denna fas även arbeta mer mot tvärfunktionella, processinriktade 
förbättringsgrupper och även inkludera leverantörer, som Sörqvist (2004) föreslår. En 
självklarhet är att försök och introduktion föregås av utbildning av alla inblandade parter. 
 
I varje ny verksamhet som arbetssättet introduceras i ser jag en resa som börjar med 
införandet av den styrning som rapportering av tillfälliga problem och systematiskt arbetssätt 
innebär. Nästa steg blir att aktivt söka nya normallägen genom att skapa en medvetenhet över 
det nuvarande accepterade normalläget och arbeta med reaktiva förbättringar. I den sista 
fasen, vilket innebär att arbetssättet mognat, söks nya normallägen med hjälp av både 
proaktiva och reaktiva förbättringar. Detta innebär även att denna verksamhet stigit in i det 
som Sörqvist kalla för integrationsfasen, vilket innebär ett arbete för att ständiga förbättringar 
blir en naturlig del av verksamheten och även arbetssättet utvecklas. 
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7.2.2 Befintliga system 

Då en rädsla finns för att ett nytt arbetssätt ska innebära mer administration, så anser jag att 
det är viktigt att undvika dubbelrapportering och att det av den anledningen är bättre att i 
förbättringsgrupperna hämta information från flera källor än att rapportera samma problem i 
flera system. Detta ser jag även som ett argument för att släcka så många databaser och 
alternativa arbetssätt med problem och rapportering som möjligt och istället arbeta på ett 
gemensamt sätt, för att slippa söka information från för många källor.  
 
Tillbud/risk rapportering anser jag med fördel kan ingå i ett gemensamt systematiskt 
arbetssätt som baseras på medarbetarnas kunskap, engagemang och delaktighet. Att så många 
rapporter kommer in som det gör i dagsläget borde även innebära en större sannolikhet att 
finna kroniska problem. Så som skyddsronder fungerar idag kan även denna rapportering ingå 
i det generella systematiska arbetssättet för att undvika dubbelrapportering och skapa 
förutsättningar för översikt. Figur 20 visar ett exempel där tillbud och olyckor använts i en 
förenklad form av Jurans trilogi. 
 

 
Figur 20. Tillbud, risk och olycksfallsrapportering i jämförelse med Jurans trilogi. 

Produktavvikelsehantering kan ses som en form av processtyrning och jag kan se att det kan 
finnas behov av att styra denna process. Däremot anser jag inte att det finns anledning att 
undanta denna del av LKAB i ett gemensamt arbetssätt med ständiga förbättringar. Av denna 
anledning anser jag att det bör skiljas mellan processtyrning och förbättringsarbete i 
tillverkningsprocessen. Information om och från processen bör kunna tas fram ur systemet för 
processtyrning till arbetet med ständiga förbättringar. Larm utanför styrgränserna ska inte 
behöva innebära en avvikelserapport som efter godkännande läggs i en databas utan det ska 
kunna räcka med orsak och åtgärd i exempelvis en loggbok. Detta kan sedan användas som en 
av informationskällorna vid analys i förbättringsgrupper. Databasen kan fortfarande användas 
med syfte att dokumentera hantering av avvikande produkter till extern kund, vilket är ett 
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krav i ISO 9001:2000. Även kvalitetsservice kan på samma sätt vara i behov av någon form 
av processtyrning, men jag anser att verksamheten trots det bör använda ett gemensamt 
systematiskt arbetssätt för problem och förbättringar och därmed inte styra rapportering med 
kategorisering lika hårt som de gör idag. 
 
Tabell 4 återfinns de undersökta befintliga systemen och deras framtid i ett nytt gemensamt 
system. 

Tabell 4. Befintliga systems framtid i ett gemensamt system. 

Område Framtid 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
SAM (tillbud/risker) 

Ingår med fördel i ett gemensamt arbetssätt och system. 

Hälsa, Miljö och säkerhet (HMS) Ingår med fördel i ett gemensamt arbetssätt och system. 
Miljöavvikelser Ingår med fördel i ett gemensamt arbetssätt och system. 
Inköp (reklamationer och 
klagomål) 

Använder det gemensamma systemet som 
informationskälla. Kan behöva egen dokumentation.  

Produktavvikelser Ingår med fördel i ett gemensamt arbetssätt men 
hantering av avvikande produkter sparas och 
processtyrningssystem används som informationskälla. 

Databas Kvalitetsservice Ingår med fördel i ett gemensamt arbetssätt och system 
med ett eventuellt kontrollsystem vilken även används 
som informationskälla. 

Databas Centralförråd och 
Centralverkstad 

Ingår med fördel i ett gemensamt arbetssätt och system. 

Avvikelsehantering Underhåll 
mobila maskiner (PBM) 

Ingår med fördel i ett gemensamt arbetssätt och system. 

Databas MTAB Ingår med fördel i ett gemensamt arbetssätt och system. 
Databas Underhåll 
Processautomation 

Ingår med fördel i ett gemensamt arbetssätt och system. 

Abrottsstatistik (ABS) Används som informationskälla. 
FUNKA/PUHMA Används som informationskälla. 

7.3 Övriga slutsatser 

Då LKAB är ett ISO 9001:2000 cerifierat företag och därmed kontinuerligt genomgår både 
interna och externa revisioner, så uppstår många begrepp inom organisationen vilka sannolikt 
har sitt ursprung i ISO standarden. Då ett påpekande kommer om att exempelvis 
avvikelsehantering saknas så görs inte kopplingen att detta är en form av styrning medan 
förbättringen ligger i det som standarden kallar för korrigerande åtgärder och förebyggande 
åtgärder. Dessa begrepp stötte jag sällan på under mina intervjuer, utan dessa fick jag fråga 
efter på annat sätt. Jag anser att det är viktigt att alla i verksamheten är överens om 
innebörden i kvalitetsrelaterade begrepp, men anser även att det inte är ISO standarden de bör 
hämtas ifrån. Ett sådant förfaringssätt kan understryka synen på kvalitetsarbetet i LKAB som 
något som görs för att uppfylla villkoren i standarden istället för att det är en naturlig del av 
arbetet. ISO standarden anser jag att LKAB bör använda som en form av checklista för att 
säkerställa att företaget arbetar med alla viktiga delar av totalkvalitet och att denna syn även 
bör spridas i företaget. 
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Det viktiga är inte vilka termer eller verktyg som används utan det viktiga är att alla 
medarbetare talar samma språk, arbetar på samma sätt med att finna och eliminera orsaker och 
är medveten om den bakomliggande anledningen till att LKAB arbetar med ständiga 
förbättringar. 
 
LKAB är följaktligen i behov av en utbildning i totalkvalitet som bör riktas till alla led i 
verksamheten med syfte att skapa engagemang, delaktighet och samsyn. Beroende på 
målgrupp så bör utbildningens omfattning och utformning se olika ut och jag anser att 
insatsen med fördel kan inledas högst upp i ledningen och sedan fortsätta nivå för nivå. Med 
denna strategi så erbjuds även en möjlighet att förankra vald struktur och arbetssätt med 
problem och förbättringar i hela organisationen innan arbetet påbörjas. 

7.4 Åtgärdsplan 

1. Utbilda i totalkvalitet, verktyg och arbetssättet. 
2. Inför gemensam problemrapportering. 
3. Inför lokala förbättringsgrupper och ett gemensamt strukturerat arbetssätt. 
4. Ställ mål relaterade till antalet slutförda förbättringsaktiviteter och förbättringsvinster 

uppmätta av förbättringsgrupperna. 
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8 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt förslag till eventuellt 
fortsatt arbete. 

8.1 Validitet 

Syftet med detta examensarbetet är inte att ge förslag till ett systematiskt arbetssätt för 
ständiga förbättringar, utan ett systematiskt arbetssätt med avvikelsehantering. Av denna 
anledning kan validiteten ses som låg, eftersom jag inte bara mätt förmågan att hantera och 
akut ordna tillfälliga problem, utan även sett till förmågan att finna och eliminera orsaker till 
tillfälliga problem. Argumentationen kring varför detta vägval gjorts återfinns i det faktum att 
behovet av ett gemensamt avvikelsehanteringssystem till stor del uppstått efter påpekanden 
vid interna och externa kvalitets-, miljö och energirevisioner. Jag har tidigare påpekat att 
standarden kopplar samman eliminering av avvikelser med ständiga förbättringar, vilket 
innebär att mina undersökningar trots vägvalet kan anses ha hög validitet. I förslaget som 
examensarbetet genererat ingår även att första steget i införandet av arbetssättet är styrning i 
form av avvikelserapportering och systematiskt arbetssätt, vilket även utan argumentering kan 
ses som att det uppfyller syftet. 
 
Kritik kan riktas mot att två dagar efter varandra valts ut i undersökningen av Tillbuds- och 
Olycksfallsdatabasen. Vidare undersökningar kan inkludera fler slumpaktigt utvalda dagar för 
att motverka validitetsproblem. I detta arbete så anser jag dock att det är av liten betydelse i 
arbetet eftersom tolkningarna av resultaten av undersökningen beror på bland annat vad som 
framkommit vid intervjuer. Jag anser dessutom att undersökningens påverkan på det 
föreslagna arbetssättet är liten i förhållande till de vinster som kan erhållas av att utöka 
undersökningen till att inkludera fler dagar. 
 
Det kan i rapporten framstå som att det finns ett stort missnöje i LKAB med de olika 
befintliga system som undersökts, vilket inte alltid är fallet. Detta är ett resultat både av att 
inta alla kommentarer från intervjuer tagits med på grund av att de inte tillför rapporten något 
samt att det vid en intervju är enklare att peka ut brister än fördelar. 

8.2 Reliabilitet 

Fler intervjuer skulle sannolikt innebära att åsikter och arbetssätt framkommer som inte 
representeras i undersökningen. För att motverka just detta har jag försökt hålla mig till 
ursprunglig intervjuplan och sökt respondenter både i olika nivåer och i olika verksamheter. 
Jag har även låtit så många respondenter som möjligt kontrolläsa minnesanteckningar. 

8.3 Generaliserbarhet 

Arbetssättet  som föreslås i arbetet är anpassad till LKAB och är inte applicerbart på andra 
företag annat än att det är en fördel om förbättringsarbete drivs i projektform. Den del av 
arbetet som jag anser kan vara generaliserbart är tillvägagångssättet att ta fram ett generellt 
arbetssätt genom att undersöka vad som finns och därefter skapa ett arbetssätt som passar in i 
den befintliga verksamheten. Jag anser även att diskussionen kring benämningen 
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problemhantering istället för avvikelsehantering och den stegvisa introduceringen i 
verksamheten kan anses vara generaliserbar. 

8.4 Förslag till fortsatt arbete 

Vilken gruppsammansättning och vilka roller som passar bäst in i framgångsrika 
förbättringsgrupper samt hur detta kan skapas i LKAB är ett möjligt fortsatt arbete. Det kan 
även finnas ett behov av en djupare undersökning om vilka kunskaper om totalkvalitet som 
finns i olika delar av företaget, för att möjliggöra skräddarsydda utbildningar. 
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Bilaga 1 (1)

 

FRÅGEMALLAR 
 
Befintligt system 

 Vad är en avvikelse? 
 Hur stora/små kan en avvikelse vara? 
 Görs det någon skillnad på avvikelserna? 
 Hur ser ett typiskt ärende ut? 
 Hör hög omsättning har ni? 
 Förs någon statistik? 
 Vem ansvarar för att avvikelser åtgärdas? 
 Kan era avvikelser bero på andra? 
 Får ni reda på om ni är orsak till en avvikelse hos någon annan? 
 Följs ett avvikelseärende upp? 
 Finns någon form av återkoppling? 
 Tar man till sig återkoppling? 
 Hur säkerställer man att de anställda intresserar sig för att avvikelser rapporteras? 
 Hur kan man säkerställa att en avvikelserapport inte känns som ett pekfinger? 
 Vad skulle kunna vara ett bättre ord istället för avvikelse? 
 Hur ska man göra för att få en syn på avvikelsehantering som ett verktyg att hitta och 

arbeta bort kvalitetsbrister på den egna arbetsplatsen. 
  

Inget system 
 Vad är en avvikelse? 
 Hur jobbar ni för att ta hand om avvikelser? 
 Ser du några problem med dagens hantering? 
 Hur tycker du man borde göra? 
 Vad ser du som syftet med ett avvikelsehanteringssystem? 
 Vad anser du om ett eventuellt generellt avvikelsehatneringssystem? 
 Hur hanterar ni miljöavvikelser? 
 Vad tycker du olycksfall och tillbudsrapporteringen? 

 
Medarbetare som rapporterar 

 Vad tycker du är en avvikelse? 
 Hur stora eller små är de avvikelser som rapporteras? 
 Vart drar man gränsen? 
 Varför rapporterar du in avvikelser? 
 Finns det några avvikelser som man inte rapporterar in för att det känns som att man 

skvallrar eller pekar finger? 
 Om du själv skulle bryta en rutin eller vara orsak till ett problem, vad skulle då få dig 

att skriva en rapport på detta? 
 Vad tycker du om att det skulle skapas ett generellt avvikelsehanteringssystem? 
 Vad tycker du om olycksfall och tillbud. 
 Vad gör ni med miljöavvikelser? 
 Är det något du tycker jag har glömt att fråga om som du exempelvis har irriterat dig 

på eller tycker är bra? 
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RISK-/TILLBUD 
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MILJÖAVVIKELSE/HÄNDELSE KULSINTERVERKEN 
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AVVIKELSE/REKLAMATION INKÖP 
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AVVIKELSE CENTRALVERKSTADEN 
 
 

 
 




