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Abstract 
To constantly improve and develop processes is a mandate in order to stay competitive in global 

society. Without working with continuous improvements and cost reductions organizations end 

up undeveloped. It may even result that they lose their competitive advantage in global markets. 

The factors, continuous improvements and cost reductions, in quality have made organizations to 

work with deviations to find opportunities where improvements and cost reductions can be 

applied in organizations. 

 

This bachelor thesis is carried out at Lulea University of Technology together with Glasfiber & 

Plastprodukter AB which deals with purchasing and supplying various kinds of plastic products. 

The background to the work is that the board found it would be beneficial to let a team analyze 

their deviations. Measure and report the deviations that occur within a business are not difficult. 

The difficult part is to implement an improved approach to correcting such problems.  

Implementation of the improved approach is important in order to reduce the cost of poor quality 

associated with the deviations and to continuously improve an organization. 

 

The aim of the study was to analyze how deviations management systems are designed, and how 

the work with deviations management processes looks like, from deviation to a corrective action. 

The study also aimed to examine if the work with deviations contributes to continuous 

improvements and reduced quality costs. 

 

Literature review and a case study approach have been used in this study to fulfill the purpose of 

the research aim. The literature study was done using literature and well established theories 

including Sörqvist (2001, 2004) and Bergman & Klefsjö (2007). Data was obtained from 

analyzes of existing deviation statistics and observations and interviews of the entire business 

Glasfiber & Plastprodukter AB in Kungsbacka. This study is limited to only observing internal 

processes within the business unit Glasfiber & Plastprodukter in Kungsbacka. This study will 

furthermore just focus on deviations within the warehouse and more specific the deviations “fel 

vid orderplock”.   

 

The analysis resulted in a number of factors that are considered critical and should be taken into 

consideration when working with deviation management, continuous improvements and quality 

costs. These factors are also what the writers recommend Glasfiber & Plastprodukter AB to work 

with as: 

 

 Implement the right corporate culture regarding quality work and create commitment 

among both managers and employees. 

 Build and maintain standardized systems, and standardized work regarding continuous 

improvements with help of tools such as PDCA. 

 Build and maintain cost bases and connect deviations to these cost bases in order to 

measure the actual costs of each individual deviation. 
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Sammanfattning 
Att ständigt förbättra sig och utveckla sina processer är ett måste för många organisationer för att 

hålla sig konkurrenskraftig i dagens globala samhälle. Utan att arbeta med ständiga förbättringar 

och kostnadsreduktioner hamnar organisationer snabbt efter i utvecklingen och förlorar sin fördel 

i konkurrenskraft. Dessa två faktorer inom kvalitetsutveckling har gjort att organisationer arbetar 

med avvikelsehantering för att finna förbättringsmöjligheter samt kostnadsreduktioner som kan 

tillämpas inom organisationer. 

 

Detta kandidatarbete är utfört vid Luleå tekniska universitet samt hos Glasfiber & Plastprodukter 

AB som arbetar med försäljning av olika typer av plastprodukter. Bakgrunden till arbetet är att 

företaget ansåg att det skulle vara fördelaktigt med en analys av avvikelsehanteringen. 

Svårigheten med avvikelsehantering är inte att mäta och rapportera de avvikelser som uppstår 

inom en verksamhet. Svårigheten är att utifrån dessa kunna utarbeta och implementera ett 

förbättrat arbetssätt för att komma tillrätta med problemen. Detta är viktigt både för att kunna 

minska på de kvalitetsbristkostnader som är kopplade till avvikelserna och för att kunna ständigt 

förbättra sin verksamhet och på så sätt skapa nöjdare kunder. 

  

Syftet med studien var att analysera hur avvikelsehanteringssystem är utformade generellt samt 

specifikt vid det studerade företaget och hur arbetet med avvikelsehanteringsprocessen ser ut, 

från avvikelse till åtgärd. Studien syftade även till att undersöka hur arbetet med avvikelser inom 

verksamheten bidrar till ständiga förbättringar och minskade kvalitetsbristkostnader. 

 

Studiens metod var främst en litteraturstudie samt en fallstudie.  Litteraturstudiens utgångspunkt 

har varit etablerad teori gällande kvalitetsutveckling bland annat Sörqvist (2001, 2004) och 

Bergman & Klefsjö (2007). Datainsamling har skett genom studier och analyser av befintlig 

avvikelsestatistik samt observationer och intervjuer i olika delar av verksamheten Glasfiber & 

Plastprodukter AB i Kungsbacka. Studien är avgränsad till att endast omfatta interna processer 

vid en del av Glasfiber & Plastprodukters verksamhet, den i Kungsbacka. Studien är även 

avgränsad till avvikelser inom lagerverksamheten, mer specifikt avvikelser inom fel vid 

orderplock. 

 

Den analys som gjorts resulterade i ett antal faktorer som anses kritiska och bör tas i beaktning 

vid arbete med avvikelsehantering, ständiga förbättringar och kvalitetsbristkostnader. De faktorer 

författarna rekommenderar att Glasfiber & Plastprodukter AB arbetar vidare med är: 

 

 Förmedla rätt företagskultur kring kvalitetsarbete och skapa engagemang hos ledning och 

medarbetare. 

 Upprätta standardiserade system och arbeta standardiserat kring förbättringsarbetet med 

verktyg som PDCA. 

 Upprätta kostnadsbaser och koppla avvikelser till dessa kostnader för att kunna uppskatta 

de verkliga kostnaderna av varje enskild avvikelse. 

 

 



iv 

  



v 

FÖRORD 
 

Denna kandidatuppsats inom kvalitetsteknik är den avslutande delen för teknologie 

kandidat-examen inom industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Kandidatuppsatsen 

har utförts genom att studera kvalitetsarbetet hos Glasfiber & plastprodukter AB, Kungsbacka, 

under perioden februari till maj 2013. 

 

Arbetet har gett oss nya lärdomar gällande hur kvalitetsutveckling sker i praktiken samt hur 

avvikelserapportering kan tillämpas i ett företag. Nya lärdomar och erfarenheter tillsammans 

med gamla kunskaper har gjort detta möjligt. Vi hoppas både att vi själva, Glasfiber och 

Plastprodukter AB samt andra intressenter kommer kunna dra nytta av detta arbete och de 

slutsatser som presenterats. 

 

Ett stort tack till Glasfiber och Plastprodukter AB för att ni varit så öppna och hjälpsamma. Vi 

skulle också vilja rikta ett speciellt tack till Gunnar Persson kvalitets- och miljöansvarig samt 

personalen på lagret som varit till stor hjälp under arbetet.  

 

Vi vill även passa på att tacka Avdelning för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet, 

samt våra handledare Arash Kordestani och Rickard Garvare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luleå den 31 maj 2013 

 

 

 

Ola Andersson  Jesper Brantberg 
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1 INTRODUKTION 
Detta inledande kapitel syftar till att ge en bakgrund till ämnet kvalitetsutveckling. Det som även 

beskrivs är kvalitetsbristkostnader samt arbete med ständiga förbättringar och hur dessa kan 

leda till att organisationer minskar sina kostnader och blir mer konkurrenskraftiga. Därefter ges 

en kort beskrivning av Glasfiber & Plastprodukter AB, företaget som studerats i kandidatarbetet 

samt även problembeskrivning, syfte, mål och avgränsningar.    

 
1.1 Bakgrund 
Att ständigt förbättra sig och utveckla sina processer med hjälp av samtliga medarbetare är 

nödvändigt för att hålla sig konkurrenskraftig i dagens globala samhälle (Ljungström, 2005). 

Utan ständiga förbättringar hamnar organisationer snabbt efter i utvecklingen och förlorar i 

konkurrenskraft mot konkurrerande företag. Det gäller också att ständigt arbeta för att minska 

kostnaderna för att kunna erbjuda kunderna produkter till ett så lågt pris som möjligt.  

 

Tidigare kunde företag prissätta sina varor enligt formeln,  

kostnader + vinst = försäljningspris. Utifrån produktionskostnaderna adderade organisationen sin 

marginal som ofta var industrispecifik och kunden fick på detta viset priset på varan eller 

tjänsten. Formeln har förändrats under årens gång i dagens globaliserade samhälle lyder den nu, 

försäljningspris – kostnader = vinst (Allen, Robinson, Stewart, 2001 s.277). I dagens samhälle 

där kunder enkelt kan jämföra och införskaffa produkter från hela världen finns det ingen som 

vill betala extra för saker som inte efterfrågas. Kunden har i dagsläget mer makt och kan ställa 

högre krav på sina leverantörer än tidigare. Enligt Bergman & Klefsjö (2012, s.40) är det 

”centralt i en modern syn på kvalitet är att alltid sätta kunderna i centrum”.  

 

Ett ofta kostnadseffektivt sätt för organisationer att öka sin vinst är att metodiskt arbeta med att 

eliminera slöserier och dra lärdom av sina misstag för att utveckla verksamheten (Dennis, 2002, 

s.25). Genom ett aktivt kvalitetsarbete kan inte bara stora kostnader elimineras utan det brukar 

också leda till nöjdare kunder och i bästa fall att kundernas förväntningar överträffas. 

Organisationers kvalitetsbristkostnader ligger ofta på nivåer mellan 10-30 procent av 

verksamhetens totala omsättning och genom att aktivt arbeta med att reducera 

kvalitetsbristkostnader kan stora summor elimineras (Sörqvist, 2004, s.32).  

 

För att behålla sin konkurrenskraft måste organisationer ständigt se till att reducera slöserier. 

Enligt Dennis (2007, s.14) görs detta genom att organisationen skaffar sig involverad personal 

som är motiverade att jobba med förbättringar. Ledningens engagemang är av största betydelse 

för huruvida en förbättringssatsning blir lyckad eller ej (Sörqvist, 2004, s.122). 

 

Studerar man i dagsläget hur storleksfördelningen av företag ser ut inom svenska bolag ser man 

att 99,9 procent av alla bolag i Sverige tillhör gruppen enmansföretag, mikroföretag, små företag 

och medelstora företag. Det vill säga att endast 0,1 procent tillhör gruppen stora företag, vilket 

innebär fler än 250 anställda (SCB). Författarnas åsikt är att mycket av dagens kvalitets- och 

lean-arbete är anpassat för stora företag där tillverkning sker i stor skala och ofta med repetitiva 

moment. Detta bekräftas utav Sörqvist (s.131) som också påpekar att tillvägagångssätten därmed 

ofta upplevs som allt för komplexa för mindre organisationer. 

 

Glasfiber & Plastprodukter AB (GOP) är ett av alla dessa företag med mindre än 250 personer 

anställda. GOP har i dagsläget ca 60 stycken anställda. Deras arbete består till stor del av 

kundspecifika processer vilket gör det svårt att skapa strikta arbetsmallar och standards. 
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Standards ses som en viktig del i lean-arbetet och bland annat 5S; sortera, strukturera, städa, 

standardisera och skapa vana (Dennis, 2002 s.37).  

 

Författarna har studerat hur GOP arbetar med avvikelsehantering samt använder sig av ständiga 

förbättringar i sin verksamhet för att reducera sina kvalitetsbristkostnader, ”de kostnader som 

skulle försvinna om ett företags produkter och dess olika verksamhetsprocesser vore 

fullkomliga” (Sörqvist, 2001, s.30). Författarnas mål är att komma fram till hur GOP samt 

liknande organisationer med individuella processer skall kunna applicera detta i sin verksamhet 

för att närma sig målet noll fel. 

 

Tanken är att genom denna studie kunna dra slutsatser om hur mindre organisationer skall kunna 

utnyttja sina avvikelserapporteringar samt felrapporter till att skapa förbättrad kvalitet, reducera 

sina kvalitetsbristkostnader och förhoppningsvis också skapa fler nöjdare kunder (Bergman & 

Klefsjö, 2012 s.57).  

 

1.2 Introduktion till företaget Glasfiber & Plastprodukter AB 
Företaget Glasfiber & Plastprodukter AB grundades 1968 och har en lång branscherfarenhet 

inom plastbranschen. GOP är en väletablerad plastleverantör och är ledande på marknaden inom 

sin nisch och verkar inom hela norden (GOP, 2013, a). Företagets vision är: 

 

”GOP skall vara nordens ledande leverantör av plasthalvfabrikat och kompletterande 

plastprodukter till industri, bygghandel och byggföretag” (GOP, 2013, a).  

 

Företagets arbetar inom ett brett sortiment av plastprodukter och har som norm att de inte skall 

konkurrera med sina återförsäljare. GOP arbetar inom tre huvudsakliga affärsområden som 

omfattar industri, bygg och design. Mer detaljerad beskrivning om dessa områden återfinner ni i 

avsnitt 4.1.1.  

 
1.3 Problembeskrivning 
Svårigheten med avvikelsehantering är ofta inte att mäta och rapportera de avvikelser som 

uppstår inom en verksamhet. Svårigheten är att utifrån dessa kunna implementera ett förbättrat 

arbetssätt för att komma tillrätta med problemen. Detta är viktigt både för att kunna minska på de 

kvalitetsbristkostnader som är kopplade till avvikelserna samt för att kunna ständigt förbättra 

verksamheten.  

 

GOP har ett krediteringsmål på max en procent av lagd ordervolym. Kreditering definieras enligt 

GOP som en felaktig eller skadad vara som når kund. Målet företaget vill uppnå genom att bryta 

ner krediteringsmålet i olika mindre delmål. Förhoppningen är att krediteringsmålet skall vara 

uppfyllt inom det kommande bokföringsår. 

 

Att strukturera och standardisera arbetet med avvikelsehanteringen för att minska kostnaderna är 

nära anknutet till det krediteringsmål GOP har. Genom ett aktivt arbete med avvikelsehantering 

kan man förhindra att samma problem upprepas vilket även kommer bidra till minskade 

kostnader.  

 

1.3.1 Forskningsfråga 
För att hitta en lösning på det angivna problemet formulerade författarna följande frågeställning 

som forskningsfråga: 

 
 Hur kan GOP använda avvikelsehantering för att skapa ständiga förbättringar samt minskade 

kvalitetsbristkostnader? 
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1.4 Syfte 
Detta kandidatarbete syftar till att studera hur ett medelstort företag, GOP, arbetar med 

avvikelsehantering samt hur detta arbete kan leda till minskade kvalitetsbristkostnader med hjälp 

av ständiga förbättringar. 

 

Följande moment förväntas leda till att uppfylla syftet: 

 

1. Studera befintliga avvikelsehanteringssystem. 

2. Kartlägga hur GOP i dagsläget arbetar med avvikelsehantering.  

3. Undersöka hur arbetet med avvikelser inom verksamheten bidrar till ständiga 

förbättringar och minskade kvalitetsbristkostnader. 

4. Skapa förslag på hur GOP och liknande organisationer kan arbeta standardiserat och 

strukturerat med avvikelsehantering utifrån befintlig teori. 

1.5 Mål 
Förhoppningen är att författarna skall kunna dra slutsatser och komma fram till ett förslag på hur 

kvalitetsbristkostnaderna kan minskas genom ett aktivt arbete med avvikelser och 

avvikelserapportering hos GOP. Författarnas resultat kommer förhoppningsvis också kunna 

bidra till att organisationer med liknande struktur och individuella processer som GOP inspireras 

av resultatet från denna studie.    

 

1.6 Avgränsningar 

Arbetet kommer att avgränsas till den del av verksamheten som är belägen i Kungsbacka. 

Arbetet kommer även att avgränsas till interna processer då varken leverantörer eller kunder 

kommer studeras. 

 

1.7 Disposition 
 

1. Introduktion 

I detta kapitel ges en introduktion till arbetet. Problembeskrivningen, bakgrunden till arbetet 

presenteras tillsammans med de uppsatta avgränsningarna som gjorts. 

 

2. Teoretisk referensram  

I detta kapitel presenteras de teorier som använts som bas i arbetet och som vidare använts vid 

analysen av företaget. Teorin är hämtad från relevant litteratur inom kvalitetsområdet. 

  

3. Metod 

I detta kapitel presenteras och motiveras olika metoder som används i studien. 

 

4. Fallstudie 

I detta kapitel beskrivs Glasfiber & Plastprodukter AB samt deras affärsidé och kvalitetsarbete i 

nuläget. Avsnittet behandlar också företagsbesöket hos Glasfiber & Plastprodukter AB och de 

observationer och intervjuer som genomfördes. 

 

5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten från studien kring avvikelsestatistiken samt de resultaten 

från de observationer och intervjuer som genomförts. 
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6. Analys  

I detta kapitel analyseras de resultat från intervjuer och observationer som tagits fram genom 

fallstudien kopplat till det teoretiska ramverket. Slutligen diskuteras studiens validitet och 

reliabilitet.  

 

7. Slutsatser och förbättringsförslag 

I detta kapitel presenteras de förbättringsförslag som författarna har till företaget samt en 

diskussion av metod, generaliserbarhet samt avslutningsvis förslag på fortsatt forskning. 

 

Referenser 

I kapitlet presenteras de källor som använts under litteraturstudien samt analysen. 

 

Bilagor 

I slutet av rapporten återfinns bilagor som är kopplade till arbetet och som har skapats under 

arbetets gång. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM  
Detta avsnitt presenterar ämnet och begreppet kvalitet och de teorier som ligger till grund för 

arbetet och dess genomförande. Teorierna tillsammans med fallstudierna är grunden för den 

analys som presenteras senare i arbetet. 

 
2.1 Kvalitet och kvalitetsutveckling 
Ordet kvalitet sägs härstamma från det latinska ordet för beskaffenhet, ”qualitas”, och att det 

användes redan under antiken (Bergman & Klefsjö, 2012, s.21). Det finns idag mängder med 

olika definitioner av kvalitet som ”Conformance to requirements” av Philip Crosby eller ”Fitness 

for use” av Joseph Juran. Bergman & Klefsjö (2012, s.23) anser att kvalitetsbegreppet behöver 

vidgas ytterligare och föreslår följande definition: “kvaliteten på en produkt är dess förmåga att 

tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”. 

 

Kvalitet har alltid varit viktigt för kunder då man vill få sina behov tillfredsställda vid ett köp av 

en vara eller tjänst. Även företag som arbetat med kvalitet och kvalitetsutveckling på ett 

systematiskt sätt har ofta lyckats nå framgångar gällande marknadspenetration och att hålla sina 

kostnader nere (Bergman & Klefsjö, 2012, s.19). 

 

Kvalitet anses som ett mycket oklart begrepp enligt Sörqvist (2001, s.9). Sörqvist menar att 

många relaterar kvalitet med lyx samtidigt som andrar relaterar det med hållbarhet och nu på 

senare tid med olika metoder som exempelvis ISO 9000.   

 

Bergman & Klefsjö (2012, s.20) betraktar kvalitetsutveckling som ”offensiv kvalitetsutveckling” 

och är sedd ut ett helhetsperspektiv som både omfattar lean och Six Sigma. De anser att dessa 

utgör ett arbetssätt eller förbättringsprogram inom ramarna för offensiv kvalitetsutveckling. 

 

2.2 Ständiga förbättringar 
Allt fler organisationer arbetar idag med offensiv kvalitetsutveckling. Detta innebär att ”man 

ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till 

lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete i vilket alla är engagerade och 

som har fokus på organisationens processer”. Detta för att hålla sig konkurrenskraftiga på 

marknaden och behålla sin fördel gentemot konkurrenter. (Bergman & Klefsjö, 2012, s.38) 

 

Att arbeta med ständiga förbättringar är en av de fem hörnstenar som Bergman & Klefsjö (2012, 

s.39) beskriver i offensiv kvalitetsutveckling. Ständiga förbättringar handlar i grunden om att 

ständigt hitta billigare eller effektivare sätt att genomföra det dagliga arbetet oavsett process. 

Ljungström (2005, s.385) beskriver, för att se resultat ute på arbetsgolvet räcker det inte med att 

engagera ett fåtal personer i förbättringsarbetet utan företaget måste engagera alla dess 

medarbetare på alla nivåer. 

 

Ett sätt att komma igång med ständiga förbättringar och ett offensivt kvalitetsarbete är att 

certifiera sig med ISO 9000 standards. ISO standarden anger vad som skall göras dock är det upp 

till organisationen själv hur detta skall utföras. Inom ISO 9000 standarden ingår bland annat att 

arbeta med ständiga förbättringar inom kvalitetsmål, kvalitetspolicy och förebyggande åtgärder. 

Ett utav många krav som ingår i ISO enligt Bergman & Klefsjö (2012, s.511) är att ”Vidta 

nödvändiga åtgärder för att åstadkomma planerade resultat och ständiga förbättringar”. 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s.503-513) 

 

Att arbeta aktivt med ständiga förbättringar kan tyckas handla om vanligt ”bonn vett”, det är 

också vad det mångt och mycket handlar om. Det handlar bland annat om att ta tillvara på 

misslyckanden och fel som sker inom organisationen och se möjligheterna i dessa istället för att 
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dölja dem eller smutskasta individen som gjorde fel (Bergman & Klefsjö, 2012, s.408-409). 

Genom att utnyttja informationen om vad som gick fel i processen, analysera felet och misstagen 

och sedan komma med en lösning och förbättring kan liknande fel undvikas i framtiden av andra 

medarbetare. Genom att hela tiden utmana processer för att minska slöseriet kommer ett nytt 

bättre normalläge skapas.  

 

Sörqvist (2004, s.131) beskriver att många av de modeller som används inom offensiv 

kvalitetsutveckling har utvecklats hos stora företag. Dessa modeller kan därför ibland upplevas 

som komplexa för mindre organisationer. Inom mindre organisationer är det inte möjligt att 

skapa hela team som arbetar med kvalité och förbättringsarbete. ”Rollerna måste då istället 

utgöra en del av individernas tjänster, vilket ökar risken att denna del åsidosätts. Viktigt är därför 

att ansvar och resurstilldelning är tydlig”. (Sörqvist, 2004, s.131).  

 

Dennis (2007) beskriver att i uppstarten utav ett förbättringsarbete eller lean satsning krävs det 

stabilitet i de fyra M:en, människa, maskin, material och metod. För att skapa denna stabilitet 

krävs ofta att man arbetar tvärt emot lean metoder. Detta innebär att man anställer mer personal 

än vad som behövs i dagsläget för att på så vis skapa tid till att lösa befintliga problem och kunna 

börja fokusera på ett aktivt kvalitetsarbete. (Dennis, 2007, s.29) 

 

Ljungström (2005) beskriver att ett av de vanligaste hindren när det kommer till arbete med 

ständiga förbättringar är bristen på ett formellt sätt att arbeta med ständiga förbättringar liksom 

bristen på kompetens. Två av de 14 punkter som forskaren Liker (Liker, 2009, s61-66) har 

använt för att beskriva lean-production i boken The Toyota way är att: 

 

 Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem, så att kvalitén blir rätt från 

början. 

 Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra.  

Dessa två punkter ingår i lean och inom det japanska uttrycket Kaizen. Kaizen innebär att 

ständigt förbättras genom många små modifieringar. Det är också arbetet med ständiga små 

förbättringar som lean bland annat symboliseras av.  

 

Det finns många sätt och metoder att ständigt förbättra sig där PDCA och 5S är några metoder 

som ofta används för att skapa förbättringar. Bergman (2012, s.418) beskriver att skapa en stark 

företagskultur är av avgörande betydelse för företagets framgång. I nästa avsnitt beskrivs detta 

ämne mer detaljerat.    

 

2.2.1 Företagskultur, vision och rätt jobb anda  
För att en organisation skall nå maximal framgång i sitt förbättringsarbete krävs det att flera 

olika faktorer stämmer överens. En faktor som ofta tas upp som en av de viktigaste 

framgångsfaktorerna är ledningens engagemang samt att rätt företagskultur skapas (Bergman & 

Klefsjö, 2012, s.418). Nongo & Ikyanyon (2012, s.22) beskriver företagskultur som ett vitalt 

element för att engagera och behålla engagemanget hos medarbetare. Nongo & Ikyanyon (2012, 

s.22) påpekar även att dessa delar är karakteristiska för framgångsrika organisationer. För att 

förbättringsarbetet skall vara genomgående i hela organisationen och omfatta all personal är det 

viktigt att verksamhetens strategier och mål kopplas samman med kvalitetsarbete och ständiga 

förbättringar. Genom att ha en ledning som lever enligt företagets filosofi och agerar föredömen 

skapas respekt och en bra grund att stå på. 

 

Vad som också ses som viktigt i förbättringsarbetet är att man fokuserar på rätt saker och gör 

detta på rätt sätt. Detta görs genom att skapa tydliga kopplingar till organisationens vision, 

strategi och mål (Sörqvist, 2004, s.124). Sörqvist nämner också betydelsen i att chefer ser till att 
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tydligt kommunicera ut organisationens mål och visioner gällande arbetet med 

verksamhetsutveckling samt att själv vara ett gott föredöme för att skapa stor delaktighet hos 

medarbetarna.  

 

En av anledningarna till att arbetet hos Toyota har varit så framgångsrikt beror på att personalen 

bidrar med mycket förbättringsförslag, ett genomsnitt på 50 förslag per anställd och år som 

bidrar till ständiga förbättringar.  Ett skäl till det flitiga arbetet med förbättringsförslag är att alla 

förslag snabbt fått någon form av respons, som i regel inom ett dygn. En annan viktig del är att 

ledningen tar förslagen på allvar. 1986 lämnades det in drygt 2,5 miljoner förbättringsförslag hos 

Toyota och hela 96 procent av förslagen resulterade i någon form av förändring. (Bergman & 

Klefsjö, 2012, s.571)  

 

Sörqvist (2004 s.127) beskriver när organisationen lyckats med att förmedla ut rätt filosofi hos 

sina medarbetare skapas ansvar och engagemang som en naturlig del i det dagliga arbetet. Med 

engagerade och inspirerade medarbetare som känner ansvar kommer processer att förbättras och 

verksamheten utvecklas. Genom att medarbetarna känner sig delaktiga och respekterade kommer 

detta skapa ny glöd åt vidare förbättringsarbete och en positiv uppåtgående spiral har skapats. det 

är just detta som ses som en utav de stora delarna inom lean-production. En kultur med filosofin 

rätt kvalité från början samt ömsesidig respekt mellan alla led inom organisationen. ”The Toyota 

way” beskrivs att det är personalen som skapar ett levande system med hjälp av deras arbete, 

kommunikation, problemlösande och växa tillsammans som en grupp utvecklas också 

organisationen parallellt (Liker, 2004 s.39-41). Bergman & Klefsjö (2012, s.356) ser även de 

nöjd personalen som en central del för att med hjälp av dem skapa bättre resultat och i slutändan 

framgång åt organisationen. 

     

Outnyttjad kompetens hos medarbetarna är en av de åtta slöserierna inom lean-production. 

Genom att inte utnyttja arbetarnas kompetens om processer kan man gå miste om möjligheter till 

förbättringar och utveckling (Pettersson m.fl., 2009, s.95). Sörqvist (2004, s.127) beskriver att 

organisationer har mycket goda förutsättningar att nå snabba resultat genom att medarbetarna 

känner intresse och glädje över att få vara en del utav företagets utveckling.  

 

2.2.1.1 SMART MÅL 
För att uppnå den satta visionen krävs att man skapar mål utifrån detta både på lång och kort 

sikt. Smarta mål är till för att vägleda arbetet i rätt riktning samt att skapa mer motivation hos 

personalen. Att skapa ett mål som är SMART innebär mer än att det bara är smart de är också 

 

 Specifika – Specifika innebär att målet skall vara enkelt att förstå och vara exakta och 

väldefinierade. 

 Mätbart – Viktigt är att resultatet går att mäta och bara det som går att mäta blir gjort. 

 Accepterat – För att målen skall bli accepterade måste de personer som skall uppfylla 

målen vara delaktiga i framtagandet av mål. 

 Rimligt – Rimliga mål handlar om att målen skall vara realistiska att uppfylla så att 

personalen inte tappar engagemanget på grund av för högt satta mål, dock får målen inte 

heller bli för lätta. 

 Tidsbestämt – Med tidsbestämda mål finns det en bestämd tid då målet skall vara 

uppfyllt, detta för att hålla tempot uppe.  

(Bergman & Klefsjö, 2012, s.438-439) 
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2.2.2 5S 
De 5 S:en har sin grund inom den Japanska tillverkningsindustrin och förknippas ofta med 

Toyota lean-production. De fem S:en översätts oftast på svenska till sortera, strukturera, städa, 

standardisera och skapa vana.  Enligt Ljungström (2005) ses de 5S:en som en naturlig väg i att 

starta upp arbetet med ständiga förbättringar. Det ses som lämpligt på grund utav att det är lätt att 

förstå, användbart direkt i det vardagliga arbetet, involverar all personal, levererar snabbt resultat 

och kräver endast en mindre förändring i organisationens struktur. Nedan följer en kort 

beskrivning utav de 5 S:en. 

 

2.2.2.1 SORTERA 
Med sortera menas att man skall sortera saker i grupper men också sortera bort allt som inte 

används. På många arbetsplatser är det ofta högar av material eller maskiner som inte används 

eller står i vägen och hindrar arbetsflödet. För att sortera bort rekommenderar Dennis (2007) att 

man skall använda sig utav metoden red tagging som går ut på att man sätter röda lappar på det 

som används sällan eller inte alls. (Dennis, 2007, s.32-33)  

 

2.2.2.2 STRUKTURERA 
När allt onödigt material är bortsorterat är nästa steg att strukturera upp det som är kvar. Vad 

som är viktig i struktureringsarbetet är att ha en tanke bakom hur man strukturerar. Rätt struktur 

uppnås genom att tänka på arbetsflöde, minimera transporter och rörelser och vem som utför 

arbetet så att inte olika arbetsflöden korsar varandra i onödan. (Dennis, 2007, s.34-36) 

 

Inom strukturera ingår också visualisering. Exempel på visualisering kan vara att märka upp vart 

verktyg och material hör hemma, informationstavlor, bilder som visar enkla instruktioner och 

tejprutor så att alla saker har sin plats, detta för att enkelt och tydligt se när det blir fel och för att 

förenkla arbetet.  Enligt (Spear & Bowen, 1999) finns det sex huvudelement inom visualisering, 

dessa är: 

 

 Identitet – på utrustning, personal samt verktyg och delar. 

 Plats – se till att alla saker har sin plats, ramar för verktyg, tejpa upp markeringar i golvet 

för att markera rätt plats och områden som är farliga att beträda. 

 Status – visa takttid, status och mål samt hur man ligger till i förhållande till ordrar. 

 Standards processer – häng upp standards för hur processer skall genomföras. 

 Prestation – visa mätetal ex dagar sedan senaste kreditering, andel produkter med fel, 

dagar sedan senaste tillbud osv. Det som inte mäts kan inte förbättras, genom att mäta är 

det enkelt att referera hur man ligger till denna vecka, månad eller år. 

 Förbättringar – visa problemlösnings initiativ, resultat utav genomförda förbättringar 

samt identifiera viktiga förändringar samt möjligheter för ytterligare förbättringar.  

Visualisering är ett mycket enkelt hjälpmedel för att visa på rådande situation.  Genom att 

visualisera blir det enkelt att se onormala situationer så som lågt varusaldo eller verktyg på fel 

plats och gör att det påkallar uppmärksamhet. På detta sätt kan möjliga fel upptäckas i tid och 

rättas till innan det hinner bli en avvikelse. 

 

2.2.2.3 STÄDA 
När de första två S:en är genomförda underlättar detta för det tredje S:et som är städa. En 

välstädad arbetsplats motiverar personalen mycket mer än vad en smutsig arbetsplats gör. Se till 

att ha god ordning och reda och städa lite och ofta. Genom att ha en ren arbetsplats upptäcks 

också fel och mindre skador på maskiner lättare så som ex oljeläckage från en maskin. I städa 

igår också att kontrollera maskiner och utrustning, det som kontrolleras är ljud, vibrationer, lukt 

och liknade tecken på haveri.  (Dennis, 2007, s.36)   
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2.2.2.4 STANDARDISERA  
Allt arbete skall standardiseras. Genom att skapa en standard ser man till att tidigare S hålls och 

man förhindrar att falla tillbaks i gamla metoder. Vad som också kännetecknar standardiserat 

arbete är att det är det säkraste, effektivaste och enklaste sättet som organisationen vet för 

tillfället att genomföra arbetet på. Standardiserat arbetssätt är grunden för ständiga förbättringar. 

Detta illustreras utav figuren nedan där kilen som hindrar hjulet från att rulla ner symboliserar 

standarden som skapas efter att en förbättring genomförts. En bra standard skall vara tydlig, 

enkel och visuell. (Dennis, 2007, s.37-38) 

 

 
Figur 2.1 – Figuren visar att standards behövs för att bibehålla lägsta nivån för att sedan kunna vidareutveckla 

arbetet (Outside the Square Solutions, http://members.iinet.net.au/~amelia/systems.html). 
 

”Dagens standardisering är nödvändig grund på vilken framtidens förbättring kommer att 

baseras” (Henry Ford, today and tomorrow, 1923) 

Enligt Spear & Bowen (1999) finns det fyra grundregler till standardiserat arbete. De delar som 

skall standardiseras är: 

  

 Aktiviteter – Aktiviteter fokuserar på den enskildes uppgift och arbete. I arbetet 

standardiseras arbetets innehåll, sekvens som arbetet skall utföras i, tiden en operation 

skall ta, resultatet samt kontroll utav slutfört arbete för att förhindra defekter skickas 

vidare till nästa operatör eller kund.   

 Kopplingar – Kopplingar mellan leverantör och kund skall standardiseras. Detta hindrar 

att missförstånd uppstår vilket leder till fel varor skickas iväg. Kontrollen ”rätt från mig” 

skall ingå som ett sista steg i kopplingar. 

 Flödesvägar – Flödesvägar skall standardiseras så att ett enkelt och tydligt flöde skapas 

både för material och information.  

 Förbättringar – genom att standardisera förbättringar och ha ett strukturerat arbetssätt hur 

förbättringar skapas genom exempelvis PDCA skapas ett säkert och planerat sätt att ta 

fram nya förbättringar.  

2.2.2.5 SKAPA VANA  
Handlar om att se till att de tidigare S:en fungerar och utvecklas inom organisationen så att det 

blir företaget och personalens normala väg att gå. En viktig del är att se till att personalen känner 

ansvar och engagemang till arbetet. Träna och upprätthålla status är viktigt för att kunna 

vidareutveckla övriga S. (Dennis, 2007, s.38-39) 
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2.2.3 PDCA 
PDCA cykeln eller Deming-cykeln som den också brukar kallas uppfanns av Edward Deming 

med inspiration utav Walter Shewhart (Bergman & Klefsjö, 2012, s.228). PDCA står för Plan, 

Do, Check, Act. PDCA cykeln brukar användas som ett hjälpmedel för att effektivt och 

strukturerat driva förbättringsarbetet och finna orsaker till problemen (Petersson, m.fl., 2009; 

Matsuo & Nakahara, 2012, s.198).  De fyra faserna, PDCA, upprepas om och om igen för att 

hela tiden skapa ett kontinuerligt förbättringsarbete och därför går metoden under namnet PDCA 

cykeln. (Matsuo & Nakahara, 2012, s.198) 

 

Sörqvist (2004, s.123) påpekar vikten i att förbättringsarbetet skall ske systematiskt och på ett 

enhetligt sätt, exempelvis med PDCA. Detta för att skapa ett bra och snabbt resultat men det 

leder också till att fokus läggs på rätt saker i förbättringsarbetet, det vill säga söka orsaker och 

inte lösningar (Sörqvist, 2004 s.126). Sörqvist (2004, s.309) beskriver också att genom att arbeta 

enligt en förbättringsmodell bidrar detta till ett enhetligt tankesätt hos medarbetarna kring 

företagets förbättringsarbete, en tydlig struktur skapas som är lätt att följa. Avgörande för en väl 

fungerande förbättringsprocess är kunskap hos ledning och medarbetare samt användandet utav 

effektiva förbättringsverktyg (Sörqvist, 2004, s.141). Ljungström (2005) beskriver att bristande 

kunskap är ett ofta vanligt förekommande problem när det handlar om att börja arbeta med 

förbättringsarbete.  

 

En viktig del i det ständiga förbättringsarbetet är också att våga kolla på alternativ till väl 

fungerande processer och utmana dessa, detta för att hela tiden kunna uppnå högre kvalitet till ett 

bättre pris.  

 

Plan: Plan fasen är en omfattande fas där inte bara planering genomförs för projektet utan även 

insamling av data, identifiering utav orsaken till problemet, exempelvis med hjälp av 5 varför 

(när man ställer sig frågan varför problemet uppstod fem gånger för grundorsaken till problemet) 

och fiskbensdiagram. Mål för projektet sätts även upp och en plan för hur arbetet skall utföras 

(Sörqvist, 2004, s.312-313). 

 

Do: Do fasen innebär att man genomför de planerade förändringarna och eventuellt med ett 

pilotförsök i mindre skala. (Sörqvist, 2004, s.312-313). 

 

Check: Check fasen innebär att resultatet utav genomförandefasen studeras, analyseras och 

kontrolleras. Här jämförs också resultaten gentemot det tidigare ställda målet och kontrolleras 

ifall det uppnåtts, ledde åtgärderna till förbättring utav det definierade problemet. (Sörqvist, 

2004, s.312-313). 

 

Act: I act fasen dokumenteras genomfört arbete. Ifall ändringen inte ledde till en förbättring går 

man tillbaks och utformar en ny plan och börjar på ett nytt varv utav cykeln. Om målen däremot 

uppnåtts måste arbetet standardiseras för att säkerställa att man inte faller tillbaks i gamla rutiner 

och utbildning utav berörd personal sker. Enligt (Petersson m.fl., 2009) är en viktig del att även 

fira framgångar som uppnåtts för att skapa motivation till fortsatt förbättringsarbete inom 

företaget.  

 

Genomförs förbättringsarbetet enligt denna PDCA-modell ökar sannolikheten för att 

förbättringsarbetet lyckas och bidrar till att problemet elimineras samt att en högre standard kan 

införas för att förhindra att problemet upprepas (Sörqvist, 2004, s.312-313). 

 

2.2.4 Paretodiagram 
Paretodiagram är oftast mycket användbara för att välja ut vilket problem som skall angripas 

först då det finns flera problem som är aktuella (Bergman & Klefsjö, 2012 s.240). 
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Paretodiagrammet gör det lättöverskådligt att se vilket problem som sker oftast och som skall 

prioriteras i förbättringsarbetet. Diagrammet utformas så att de olika problemen sorteras i 

stapeldiagram där högsta värdena sorteras till vänster och lägst till höger. Därefter dras en linje 

som visar kumulativ andel fel.  

 

Jurans 80-20 regel brukar förknippas med paretodiagram. Denna regel säger att 20 procent utav 

alla problemen står för 80 procent utav alla felen (Bergman & Klefsjö, 2012 s.242).  

 

2.3 Kvalitetsbristkostnader 
Kvalitetsbristkostnader har tolkats något olika genom åren som exempelvis som de kostnaderna 

för avvikelse från krav ur ett vanligtvis mycket produktions relaterade perspektiv (Sörqvist, 

2001, s.30). Genom att begrepp och synen på kvalitet har förändrats från kvalitet till totalkvalitet 

och TQM så har även definitioner ändrats något. Juran definierar kvalitetsbristkostnader som ”de 

kostnader som skulle försvinna om ett företags produkter och dess olika verksamhetsprocesser 

vore fullkomliga” (Juran, 1989). 

 

Kvalitetsbristkostnader är ett relativt nytt begrepp och kallades tidigare för endast 

kvalitetskostnader. Namnet ändrades på grund av att kvalitetskostnader kan förknippas med att 

det är just kvalitet som kostar och inte bristen av kvalitet. (Sörqvist, 2001, s.30) 

 

2.3.1 Gruppering av kvalitetsbristkostnader 
Både Feigenbaum (2004) och Cheah (2011) delar in kvalitetsbristkostnader inom fyra under 

grupper, förebyggande kostnader, kontrollkostnader och felkostnader. Felkostnaderna delas även 

in under två kategorier interna och externa. Cheah (2011, s.406) påpekar dock att både interna 

och externa felkostnader vanligtvis härstammar från samma orsaker. (Feigenbaum, 2004; Cheah, 

2011) 

 

 Förebyggande kostnader (Prevention costs) 

 Kontrollkostnader (Appraisal costs) 

 Interna felkostnader (Internal failure costs) 

 Externa felkostnader (External failure costs) 

Förebyggande kostnader  

Innefattar kostnader som ska förebygga att fel, defekter och avvikelser sker överhuvudtaget. 

Exempel: Kvalitets planering, Kvalitetsutbildning, Utveckling av arbetskraften, Statistisk 

process styrning. (Feigenbaum, 2004; Cheah, 2011) 

 

Kontrollkostnader  

Innefattar kostnader som uppstår vid kontroll av kvaliteten hos produkter och inom 

processer. Exempel: Inspektion av inkommande material, Kvalitetsrevision, Inspektion av 

maskiner, Fältstudier. (Feigenbaum, 2004; Cheah, 2011) 

 

Interna fel kostnader  

Innefattar kostnader från fel/avvikelser som uppstår internt och upptäcks före varan är 

levererad. 

Expempel: Kassationer, Reparationer, Omarbetningar, förlorad arbetstid. (Feigenbaum, 

2004; Cheah, 2011) 

 

Externa fel kostnader  

Innefattar kostnader från fel/avvikelser som sker externt, når fram till kund. 
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Exempel: Garantier, Reklamationer, Förlust av rykte, Återkallade produkter, Böter. 

(Feigenbaum, 2004; Cheah, 2011) 

 

Denna indelning är gjord för att man ska kunna strukturera upp sitt arbete med 

kvalitetsbristkostnaderna och få en bättre översikt över vilka kostnader som påverkar vad. En 

annan anledning till uppdelningen var att man ville åskådliggöra att en ökning av den 

förebyggande verksamheten leder till en minskning av verksamhetens totala kvalitetskostnader 

(Sörqvist, 2001, s.35). 

 
Tabell 2.1  – Tabellen visar ett scenario över hur man med hjälp av att öka de förbyggande kostnaderna kan 

minimera de totala kostnaderna (Sörqvist, 2001, s.35). 

 
2.3.2 Nivåer inom kvalitetsbristkostnader 
Enligt Sörqvist (2001, s.38) är det lämpligt att dela in kvalitetsbristkostnaderna inom olika nivåer 

för att det skiljer sig mycket mellan dem. En del kostnader är lätta att mäta och andra är nästan 

omöjliga, detta utgör grunden för att indela kostnaderna i olika nivåerna. Man kan likna nivåerna 

vid ett isberg där bara en liten del av kostnaderna når upp över ytan (Sörqvist, 2001, s.39). 
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Figur 2.1. - De traditionella kvalitetsbristkostnaderna utgör endast en liten del av de verkliga 

kvalitetsbristkostnaderna (Sörqvist, 2001, s.39). 

 

2.3.2.1 TRADITIONELLA KVALITETSBRISTKOSTNADER 
Enligt Sörqvist (2001, s.38) finns dessa kostnader främst inom varutillverkande företag, inte 

tjänsteföretag, och anses som påtagliga kostnader. Dessa kostnader beror främst på 

tidsbegränsade akuta problem som stör verksamheten. Traditionella kvalitetsbristkostnader 

brukar vara direkt kopplade till olika kostnadselement med exempel som kassationer och 

reklamationer. 

 

2.3.2.2 DOLDA KVALITETSBRISTKOSTNADER 
Dolda kvalitetsbristkostnader utgörs av andra kostnader som har direkta effekter på en 

verksamhet men inte redovisas inom produktionen eller på tjänstesidan av verksamheten. 

Kostnaderna anses dolda då de vanligtvis inte syns i något redovisningssystem. Exempel på 

kostnader inom tjänsteverksamheten kan vara direkt lön och direkt material, och inom 

produktion som problem som uppkommer men rättas till direkt utan redovisning. (Sörqvist, 

2001, s.39) 

 

2.3.2.3 FÖRLORADE INTÄKTER 
Sörqvist (2001, s.39) definierar dessa som intäkter man går miste om genom at man släpper ut 

varor och tjänster som inte tillfredsställer kundernas behov.  Det kan vara att kunden inte 

upplever att sina behov har uppfyllts eller att konkurrenter har bättre produkter. 

 

2.3.2.4 KUNDERNAS KOSTNADER 
Kundernas kostnader är kostnader som uppstår då en kund får bristande kvalitet av en produkt 

och inte kan använda den som tänkt. Exempel på dessa är funktions fel och driftstopp. (Sörqvist, 

2001, s.40) 

 

2.3.2.5 SAMHÄLLSEKONOMISKA KOSTNADER 
Dessa kostnader innefattas av de kostnader som drabbar samhället genom miljöförstöring och 

arbetslöshet då kvalitetsbristkostnader blir så stora att man tvingas sparka anställda vilket bidrar 

till minskade skatteintäkter. (Sörqvist, 2001, s.41) 
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2.3.3 Kartläggning av kvalitetsbristkostnader 
Genom att studera tillgängliga data samt komplettera detta med uppskattningar kan man 

identifiera och bestämma kvalitetsbristkostnader. Detta skapar en god översikt så en kartläggning 

blir av kostnaderna blir möjlig. 

Kartläggningen sker genom ett antal delsteg (Sörqvist, 2001, s.65): 

 

 Förberedelser 

 Planering 

 Genomförande 

 Efterarbete 

Genomförande 

Det finns två typer av analyser som används vid kartläggning av kvalitetsbristkostnader. Typerna 

utgår från olika startlägen där den ena, avvikelseanalysen, utgår från att finna de brister i 

verksamheten och analysera kostnaderna. (Sörqvist, 2001, s.74) 

 

Den andra typen utgår från ett optimaltillstånd där man sedan analysera det optimala mot det 

faktiska tillståndet och på så sätt finner kvalitetsbristkostnaderna. 

 

2.3.3.1 AVVIKELSEANALYS 

Avvikelseanalysen fokuserar direkt på de brister, avvikelser och fel som finns i verksamheten. 

En analys av dessa leder till att man kan fastställa de resurser som går åt till dels att förebygga 

företeelserna samt identifiera dem så att en kostnadsanalys kan ske, och man kan beräkna 

kostnaderna. (Sörqvist, 2001, s.75) 

 

Princip för avvikelseanalys (Sörqvist, 2001, s.75): 

 

1. Identifiera brister och fel 

2. Fastställ resursförbrukning 

3. Kostnadsbestämning 

Identifiering av bristerna kan vara problematisk vid synen på att hitta kroniska brister eftersom 

dessa ofta är allmänt accepterade och kan anses som dolda kvalitetsbristkostnader, se avsnitt 

2.3.2.2  Dolda kvalitetsbristkostnader. 

 

1. Identifiera brister och fel 

Inom verksamheter brukar man viss kännedom om vilka fel och brister som finns i verksamheten 

men det är även av stor betydelse att hitta de dolda och kroniska fel som finns. Denna typ av 

information kan man samla in på olika sätt dels genom analyser av befintlig kvalitetsdata, t.ex. 

kvalitetsrevisioner, men även direkt från medarbetarna. Informationen som tillhandahålls direkt 

från medarbetarna kanske inte alltid är helt trovärdig men det ger en bra utgångspunkt över vad 

som är problemet inom verksamheten. (Sörqvist, 2001, s.75) 

 

2. Fastställ resursförbrukning 

Kartläggningen av frekvensen samt resursförbrukningen bör inledas med att man studerar 

sekundärdata. Detta sker genom analyser av de redovisningssystem samt andra tillgängliga mät- 

och rapportsystem (Sörqvist, 2001, s.76). När sekundärdata är analyserade läggs fokus istället på 

att samla in primärdata. 
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Tabell 2.2 – Vanliga källor för bestämning av kvalitetsbristkostnadernas resursförbrukning (Sörqvist, 2001, s76). 

Sekundärdata 

- Redovisningssystem 

- Mät- och rapportsystem 

- Dokumentation 

- Personer och funktioner 

Primärdata 

- Intervjuer 

- Mätningar 

- Tidsstudier 

- Process analyser 

 

 

3. Kostnadsberäkning 

Enligt Sörqvist (2001, s.80) kan en del kostnader för brister och fel bestämmas direkt ur 

information från redovisningen. Dock behöver fel som erhålls genom andra enheter som tid, 

felfrekvenser och reklamationer behandlas genom en separat kostnadsberäkning. Vilken metod 

som används då dessa är okända beror mycket på vilken form informationen om felen är given i. 

Enligt Sörqvist (2001, s.81) så ska man generellt använda enkla metoder för kalkylen för att 

undvika problem, samt att anpassa tillvägagångssättet efter det man strävar efter med mätningen. 

I många fall kan man använda sig av olika schablonbelopp man har fördefinierat eller 

timkostnader (Sörqvist, 2001, s.81). 

 

2.3.3.2 OPTIMALFALLSSANALYS 
Denna metod utgår precis som det låter från ett optimalfall eller ett klart förbättrat tillstånd. 

Genom att bestämma och studera det ”optimala” tillståndet mot det aktuella tillståndet kan man 

ta fram kostnaderna genom att titta på differensen mellan tillstånden. 

 
Tabell 2.3. – Princip för optimalfallsanalys (Sörqvist, 2001, s.82). 

Princip för optimalfallsanalys 

1. Identifiera optimalfall 

2. Fastställ resursförbrukning 

3. Kostnadsbestämning 

1. Fastställ nuvarande angreppssätt 

2. Fastställ resursförbrukning 

3. Kostnadsbestämning 

Gap analys – studera båda dessa relativt varandra 
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2.4 Sammanfattning 
I avsnitt två har ämnet och begreppet kvalité diskuterats samt de delar inom området som ses 

som mest relevant för studien. Stort fokus kommer att ligga på hur organisationen skall skapa 

rätt företagskultur och med hjälp av detta skapa mer motiverade och engagerade medarbetare. 

Genom att skapa engagemang hos personalen kommer de att vara med och bidra till ständiga 

förbättringar i verksamheten. Med hjälp av ständiga förbättringar kommer arbetet hos företaget 

att utvecklas vilket leder till att organisationen succesivt skapar bättre och effektivare processer 

som leder till högre kvalité och i slutändan lägre kvalitetsbristkostnader. I nästa avsnitt kommer 

val av metod att diskuteras samt vilka metoder som ligger till grund för denna uppsats. Nedan 

följer en sammanfattning av de författare som använts inom den teoretiska referensram samt 

vilka ämnen respektive har skrivit om.  

 
Tabell 2.4 – Sammanfattning av författare och de ämnen som presenterats i den teoretiska referensramen 

Författare Ämne/Begrepp Referens 

Bergman & Klefsjö Kvalitetsutveckling 

Ständiga förbättringar 

Företagskultur och mål 

SMART mål 

Paretodiagram  

Bergman, B. & Klefsjö, B. (2007). Kvalitet från behov till 

användning (4:e upplagan). 

Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Cheah Kvalitetsbristkostnader Cheah, S.J. (2011). Tracking hidden quality costs in a 

manufacturing company: an action research. International 

Journal of Quality and reliability Management, 28(4), 

s.405-425. 

Dennis Lean  

5S 

Dennis, P. (2007). Lean Production Simplified (2:a 

upplagan). New York: Productivity Press. 

 

Feigenbaum Kvalitetsbristkostnader Feidenbaum, A.V. (2004). Total Quality Control (4:e 

upplagan).  

Juran Paretodiagram  

Kvalitetsbristkostnader 

Juran, J.M. (1989). Quality improvement tools. Southbury: 

Juran Institute 

Juran, J.M. (1989), Juran on leadership for quality, 

McGraw-Hill, New York 

Liker Lean Liker, J.K. (2004). The Toyota Way: Lean för världsklass. 

Malmö: Liber AB 

Ljungström Engagemang 

5S 

Uppstart av Lean satsning 

Ljungström, M. (2005). A model for starting up and 

implementing continuous improvements and work 

development in practice. The TQM Magazine, 17(5), s.385 

– 405 

Matsuo & Nakahara PDCA Matsuo, M. & Nakahara, J. (2012). The effects of the 

PDCA cycle and OJT on workplace training. The 

International Journal of Human Resource Management, 

24(1) s.195–207. 

Nongo & Ikyanyon Företagskultur 

Engagemang 

Nongo, E.S. & Ikyanyon, D.N. (2012). The Influence of 

Corporate Culture on Employee Commitment to the 

Organization. International Journal of Business and 

Management, 7(22), s.21-28. 

Petersson m.fl. PDCA Peterson, P. m.fl. (2009). Lean: Gör avvikelser till 

framgång (2:a upplagan). Stockholm: Part Development 

AB 

Spear & Bowen 5S Spear, Bowen, (1999). Decoding the DNA of the Toyota 

Production System. Harvard business review, vol:77, s.96-

106. 

Sörqvist Företagskultur och mål  

PDCA 

Kvalitetsbristkostnader 

Spear, Bowen, (1999). Decoding the DNA of the Toyota 

Production System. Harvard business review, vol:77, s.96-

106. 
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3 METOD 
I detta avsnitt presenteras och beskrivs olika metoder vid ett forskningsarbete som verkar som 

utgångspunkt för arbetet. Avsnittet presenterar och motiverar de val av metoder som gjorts 

under forskningsarbetet. Slutligen presenteras en granskning av metoden relaterat till validitet 

samt reliabilitet. 

 
3.1 Problemställningar och forskningssyfte 
Startskottet enligt Patel & Davidsson (2011, s.9) för utrednings- eller forskningsarbete är ofta 

grundade på en eller flera problemställningar. Dessa problemställningar är det man vill studera 

närmare eller lösa under forskningsarbetet. Problem kan vara av olika natur och intresset att 

studera dem kan väckas på olika sätt. Problemformuleringen har skett genom att först sätta upp 

en allmän problemformulering som delvis omformulerats under arbetets gång, och lett fram till 

en mer specifik problemformulering. Från problemformuleringen har utredningens syfte punktats 

upp kopplats samman till de mål som arbetet syftar till att nå.  

 

3.2 Utvecklingsarbete, utredning och forskning 
Dessa tre områden är nära förankrade och det är svårt att försöka dela in dem inom olika segment 

då det inte finns tydliga avgränsningar. Enligt Patel & Davidsson (2011, s.10) kan utredning och 

forskning grupperas gemensamt genom att vardera är till för att producera kunskap. 

Utvecklingsarbete syftar mer till att skapa någon form av förändring eller utveckling. 

 

Skillnader mellan utredning och forskning kan finnas inom vilken information som ligger till 

grund inom områdena. Inom forskning ligger allmänt accepterade teorier samt modeller till 

grund för arbetet, inom en utredning behöver inte det teoretiska ramverket vara till lika stor 

grund för arbetet. (Patel & Davidsson, 2011, s.10-11) 

 

Tanken med denna kandidatuppsats är att använda en stor del av tidigare teoretiska ramverk för 

att besvara den problemformulering som finns. Detta kan sammanfattas till att författarna 

kommer bedriva ett forskningsarbete som inte syftar till att skapa nya teorier. 

 

3.3 Forskningsansats – koppling mellan teori och empiri 
Empiri kan beskrivas som en härledning eller slutledning som är grundad på erfarenhet. Detta 

bygger på vetenskapliga undersökningar, data och information om den del av verkligheten som 

ska studeras. En forskares uppgift är att koppla samman hur teorin och verkligheten stämmer 

överens med varandra. Enligt Patel & Davidsson (2011, s.23) finns det främst tre angreppssätt 

för hur man ska relatera teori och empiri, deduktion, induktion och abduktion. 

 

Ett deduktivt arbetssätt innebär att man utifrån befintliga teorier drar slutsatser om enskilda 

teorier. ”En forskare som arbetar deduktivt kan man sägas följa bevisandets väg” (Patel & 

Davidsson, 2011, s.23). Ett induktivt arbetssätt innebär att man utifrån enskilda fall formulerar 

en teori. ”En forskare som arbetar induktivt kan sägas följa upptäckandets väg” (Patel & 

Davidsson, 2011, s.23). Abduktion kan liknas vid en blandning av både ett induktivt arbetssätt 

och ett deduktivt. Vid olika teorier används de olika arbetssätten och vid vissa teorier anpassas 

dessa och man använder båda delarna. Detta gör att forskningsarbetet kan ske friare och man är 

inte låst till ett arbetssätt (Patel & Davidsson, 2011, s.24). 

 

Forskningsansatsen för detta arbete är abduktiv, som tidigare presenterats är inte syftet att ta 

fram nya teorier, eller analysera en tidigare teori. Syftet är att explorativt åskådliggöra ämnet och 

se vilka kopplingar som kan göras till teorier. Genom den abduktiva ansatsen kan arbetet ske 
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genom analys av tidigare teorier tillsammans med observationer genom fallstudier för att uppnå 

syftet. 

 

3.4 Undersökningstyp 
Det finns många olika typer av undersökningstyper, tre huvudtyper är: hypotesprövande, 

deskriptiva och explorativa. En hypotesprövande undersökning kan göras när det finns väldigt 

god kunskap inom ett område så man med hjälp av teorin kan härleda nya antagande i att syfta 

att bevisa dessa. En deskriptiv undersökning är tydligt avgränsad och man fokuserar sin 

undersökning på ett fåtal aspekter och beskriver dessa grundligt. Detta gör att en deskriptiv 

undersökning har hög verkningsgrad då man har en klar problemformulering och man syftar till 

att förbise vissa orsak-verkan relationer. En explorativ undersökning har inga tydliga 

avgränsningar och syftar till att studera ett stort spann med olika data för att försöka hitta de 

modeller och relationer som är väsentliga. (Patel & Davidsson, 2011, s.12) 

 

Detta arbete kommer vara både explorativt och deskriptivt då inom de områden där det inte finns 

klara modeller och teorier kommer arbetet behöva vara explorativt. Där det finns tydliga teorier 

och modeller kommer arbetet att ske deskriptivt.  

 

3.4.1 Kvantitativ och kvalitativ 
Beroende på hur insamlingen av data är gjord samt på vilken typ av data man fokuserar på kan 

forskning och utredning vara kvantitativ eller kvalitativ. Kvantitativ innebär att man fokuserar på 

hård data som exempelvis datainsamling genom statistiska analysmetoder. Kvalitativ innebär att 

fokus ligger på mjuk data som exempelvis intervjuer. (Patel & Davidsson, 2011, s.13-14) 

 

Arbetet kommer ske kvantitativt med den analys kring befintlig statistik som finns att tillgå. 

Större delen av arbetet kommer dock ske med kvalitativ karaktär där undersökningen sker med 

hjälp av observationer och intervjuer. 

 
3.5 Datainsamling 
Det finns många olika vägar att gå vid datainsamlingsprocessen för att slutligen få fram ett bra 

svar på sin frågeställning. Ett sätt är att använda sig av litteratur, dokument samt andra sekundära 

källor, men även genom primära källor som egna intervjuer och studier. Enligt Patel & 

Davidsson (2011, s.67) kan man inte påstå att någon av dessa skulle vara bättre än någon annan, 

utan det beror helt på vad man vill besvara. 

 

3.5.1 Primär- och sekundärdata 
Primärdata är den information som samlats in av samma person som sedan ska använda den för 

sitt eget syfte. Sekundärdata är information som samlats in av en sekundär aktör för dennas syfte. 

Det är viktigt att vara analytisk samt källkritisk av sekundärdata då syftet med insamlingen inte 

kommer vara överensstämmande med det egna syftet. Detta arbete kommer innehålla både 

sekundärdata, främst från litteraturstudier, samt primärdata från fallstudien i form av 

observationer samt intervjuer. 

 
3.6 Forskningsstrategi 
Det finns flertalet metoder vid arbetet kring forskningsstrategin, exempel på metoder är 

fallstudier, experiment, undersökningar samt analyser av historisk data. Alla med olika för- och 

nackdelar och passar olika bra för olika studier. (Patel & Davidsson, 2011, s.55-56) 
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3.6.1 Fallstudie 
Fallstudier är en av många olika metoder för att utföra samhällsvetenskapliga studier (Yin, 

2009). Innebörden av en fallstudie är att man avgränsar sin undersökning till en grupp eller en 

organisation, ett fall. Utgångspunkten är att skaffa sig ett helhetsperspektiv för att kunna skaffa 

sig heltäckande information (Patel & Davidsson, 2011, s.56). 

 

Fallstudier är att föredra som strategi när hur och varför frågor är ställda, när utredaren har liten 

eller ingen kontroll över händelser, och när fokus ligger på ett rådande fenomen kopplat till det 

verkliga livet. ”In general, case studies are the preferred strategy when ”how” or ”why” 

questions are being posed, when the investigator has little control over eventes, and when the 

focus is on a contemporary phenomenon within some real-life context”, (Yin, 2009). Denna typ 

av fallstudier brukar kallas för förklarande fallstudier, man utökar ofta konceptet till att ta med 

explorativa och deskriptiva fallstudier, se avsnittet 3.4 undersöknings typ. 

 

En pilotstudie kan liknas vid en prov studie där man ofta gör den aktuella studien fast i mindre 

skala. Detta är fördelaktigt då man vill bepröva en studies förmåga att samla information och hur 

väl det valda upplägget fungerar. Viktigt vid en pilotstudie är att undersökningspopulationen 

liknar den senare tänkta populationen så provsvaret blir relevant. (Patel & Davidson, 2011, s.60) 

 

3.6.2 Val av forskningsstrategi 
Forskningsstrategin under arbetet har varit att genom det teoretiska ramverket tillämpa detta på 

ett specifikt fall och utföra en fallstudie. Då författarnas syfte var att explorativt undersöka 

kopplingar kring avvikelsehantering och hur detta kan leda till förbättringar är åsikten att en 

fallstudie på en verksamhet som arbetar med avvikelsehantering bäst skulle besvara syftet kring 

arbetet. 

 

3.7 Intervju 
Att arbeta med intervjuer kräver noggranna förberedelser. Enligt Patel och Davidsson (2011, 

s.86) gäller den första förberedelsen innehållet i intervjun som de delar upp i olika 

frågeställningar: ”Har vi täckt alla aspekter i frågeställningen? Har alla delområden/variabler 

blivit behandlade? Är sekvensen av delområden/variabler lämplig” (Patel & Davidsson, 2011, 

s.86). Andra förberedelser som bör göras är att kritiska granska sina frågor om de verkligen 

tillför något samt om det är enkla att förstå, inte går att missuppfatta. Detta kan testas genom 

pilotintervjuer. 

 

3.7.1 Ordning och formulering 
Intervjuer bör ha en strukturerad ordning vad gäller upplägget och ordningen. Vanligtvis börjar 

man med en inledning av neutrala frågor för att få respondenten att känna sig bekväma samt för 

att hitta rätt i intervjuprocessen. Vanligast är att man börjar med de bakgrundsvariabler som vi 

behöver information om (Patel & Davidsson, 2011, s.77). Efter en neutral inledning behandlar 

man de frågeställningar som intervjun är tänkt att svara på för att sedan avslutas med neutrala 

frågor samt utrymme för kommentarer.  

 

En vanlig metod vid intervjuer är ”tratt-tekniken”. Här börjar man med breda mindre specifika 

frågor för att sedan ställa mer och mer specifika frågor. Detta är ett bra angreppsätt då man vill 

ha reda på specifik information. En metod är även den omvända ”tratt-tekniken” där man istället 

börjar med specifika för att ställa allt mer breda frågor under intervjun. Denna metod anpassar 

sig mer när man vill ha fram åsikter och inte specifika svar (Patel & Davidsson, 2011, s.78). 
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3.7.2 Olika typer av intervjuer 
Nästa steg i intervjuprocessen, när förberedelserna är färdiga, är att analysera vilken typ av 

intervjumetod man bör använda sig av. Valet bör göras beroende på vilken metod som troligtvis 

kommer rendera i det optimala sättet att ge den information man vill komma åt. Patel & 

Davidsson anser att de alternativa intervjuformer man har till sitt förfogande faller längs ett 

kontinuum som visar på olika grader av formalisering och strukturering. (Patel & Davidsson, 

2012, s.75-76) 

 

En typ av intervju är den strukturerade intervjun som kan liknas vid en enkät, med skillnaden att 

informationen fylls i av intervjuaren istället för respondenten. Detta gör att arbetet med 

strukturera samt kvantisera informationen/resultaten förenklas. Motsatsen till den här 

intervjutypen är den ostrukturerade intervjun. Här utgår man istället från ett tema och därefter 

ställer frågor på ett friare, inte lika strukturerat vis. Vid ostrukturerade intervjuer ligger stor vikt 

på hur pass duktigt intervjuaren är och hur denna kan agera för att få fram den sökta 

informationen. (Bell, 2006, s.161). 

 

En preliminärintervju, eller pilotintervju, är än mer ostrukturerad än den de ovan nämnda 

typerna. Preliminära intervjuer är explorativa där man söker att ta reda på områden eller teman 

som är viktiga för att kunna få respondenterna att diskutera det som angår dem (Bell, 2006, 

s.162). Genom att identifiera teman och områden kan man fokusera på det som är av nytta och 

vad som kan uteslutas (Bell, 2006, s.162). 

 

3.7.3 Val av intervjumetod 
Intervjuerna har skett genom semi-strukturerade och explorativa intervjuer. Arbetet har skett 

genom den ”tratt-teknik” som Patel & Davidsson beskriver. Vi har intervjuat samma personer 

flera gånger först ur ett brett perspektiv för att sedan specificera intervjuerna mer och mer då 

bättre insikt i verksamheten skapats. 

 

3.8 Granskning av metoden 
Granskning av metoden görs för att minska risken att fel slutsatser dras samt för att upprätthålla 

god kvalitet genom studien (Patel & Davidsson, 2011, s.101). Vid forskningsarbete samt studier 

är det viktigt att den undersökning som görs är av god kvalitet och har en hög grad av 

tillförlitlighet. Enligt Patel & Davidsson (2011, s.102) bör en undersökning vara av god validitet, 

att det som undersöks är det som avses undersökas. Patel & Davidsson menar också att en 

undersökning bör vara av god reliabilitet, att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt.  

 

3.8.1 Validitet 
Validiteten enligt Patel & Davidsson (2012, s.102) är ett sätt att mäta att det som undersöks 

överensstämmer med det som forskningsansatsen talar om skall undersökas. Validiteten är ett 

mått på att rätt saker undersöks. För att säkerställa validiteten inom studien har syftet granskats 

genomgående under arbetsprocessen för att se till att syftet följs. Avstämning med samtliga 

inblandade parter, mellan författarna internt, handledaren och GOP, har gjorts för att se till att 

undersökningen följer det som arbetet syftar till. 

 

3.8.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten är ett mått på tillförlitligheten inom en undersökning samt hos de mätinstrument 

som används samt hur väl undersökningen och instrumenten motstår slumpinflytanden (Patel & 

Davidsson, 2011, s.103). Datainsamlingen inom studien har skett kontinuerligt genom arbetets 

gång vilket gjort att samma frågor ställts flera gånger och otydligheter har utretts, vilket har ökat 

reliabiliteten. För att säkra reliabiliteten ytterligare har arbetssättet presenterats utförligt, 
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intervjuer har skett verksamhetstäckande, litteraturstudien har skett genom studier av 

väldokumenterad litteratur samt genom att informationsinsamlingen har triangulerats i viss mån.  

 
3.8.3 Triangulering 
Triangulering enligt Bell (2006, s.116) är bruket av att använda flera olika 

datainsamlingsmetoder för att säkerställa sitt resultat. Patel & Davidsson (2011, s.107) ser 

trianguleringen som ett verktyg för att ge en fylligare bild av en analys med hjälp av att använda 

sig av flera olika metoder. Arbetet har skett med olika metoder i den mån författarna har ansett 

lämpligt för att kunna triangulera de aspekter som har varit av intresse. 

 
3.9 Analysering av data 
Författarna har valt att analysera den statistik och data som införskaffades från GOP med hjälp 

av traditionella tabeller samt paretodiagram. Paretodiagram är mycket användbara för att välja ut 

vilket eller vilka problem som skall angripas då det finns flera problem som är aktuella 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s.240).  
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4 Fallstudie 
I detta avsnitt beskrivs Glasfiber & Plastprodukter AB verksamhet och historia. En inblick ges 

även i företagets olika affärsområden och hur GOP i dagsläget arbetar med kvalité. Vidare 

studeras verksamhet i Kungsbacka, samt hur arbetsgången under arbetet har skett. Avsnittet 

omfattar även de avgränsningar som är uppsatta samt hur orderplocksstaionen ser ut. Därefter 

följer en genomgång av hur avvikelsehanteringen sker och är definierad. Fallstudien är gjord 

genom faktiska observationer samt intervjuer. 

 
4.1 Glasfiber & Plastprodukter AB 
Företaget Glasfiber & Plastprodukter AB startade sin verksamhet 1968 i Göteborg. 

Verksamheten bestod utav att sälja plast i form av bland annat hobbyväxthus, korrugerad plast 

samt plasthängrännor till olika kunder runt om i västra Sverige. Försäljningen tog fart och efter 

några år expanderade GOP sitt utbud och började distribuera varor till hela svenska marknaden. 

Företaget skaffade sig nya leverantörer från bland annat Israel, Italien, Österrike och Tyskland. 

1991 expanderade företaget sin verksamhet och startade verksamhet även i Stockholm. Ett år 

senare började företaget att exportera sina produkter till Norge och 1999 blev GOP 

marknadsledande på bland annat Plexiglas och Makrolon. Verksamhetsåren 2004-2005 blev 

mycket lyckade år för GOP då företaget ökade sin omsättning med hela 20 procent. 2006 flyttade 

delar utav verksamheten till Kungsbacka, söder om Göteborg, då dåvarande anläggning blivit för 

liten. 2008 flyttades resterande del utav verksamheten till det nybyggda huvudkontoret där 

verksamheten idag bedrivs. GOP hade verksamhetsåret 2012 en omsättning på 290 miljoner 

kronor och totalt 65 stycken anställda. (GOP) 

 

4.1.1 Affärsverksamhet 
GOP köper in produkter, huvudsakligen från tillverkare runt om i Europa men även från Asien 

och levererar varor till först och främst återförsäljare runt om i norden. Exempel på återförsäljare 

är lokala byggvaruhandlare men också större företag så som ex. Coop bygg, Byggmax, K-rauta 

samt XL-bygg. GOP arbetar i dagsläget inom tre stycken huvudområden som omfattas utav 

industri, bygg och design. Nedan följer en kort beskrivning utav varje område samt produkter 

som ingår under respektive affärsverksamhet. (GOP) 

 

Industri  

Några exempel på produkter inom affärsområdet industri är halvfabrikat av PC (polykarbonat), 

PVC och akryl (plexiglas). Dessa produkter kan användas till exempelvis skyltar, displayer, 

butiksinredningar, ishockeyrinkar och bullerskärmar. 

 

Bygg 

Inom affärsområdet bygg säljs kanalplastskivor, korrugerad plast, markrännor, träkomposit och 

fuktspärrssystem. Användningsområden för dessa produkter är exempelvis växthus, uterum, 

entrétak och ute däck.  

 

Design    

Inom affärsområdet design säljs olika typer av plast. Användningsområdet för design är stort 

samt innefattar bland annat olika typer av montrar, konst i olika former men även mycket 

installationer i butiker i olika former.    

 

4.1.2 Affärsidé och mål 
GOP har utformat kärnvärden som är tänkt att vara till för att förmedla företagets identitet till 

kunder och leverantörer. Kärnvärdena är också till för att identifiera och leda hela organisationen 

i det dagliga arbetet. Kärnvärdena är, Engagemang, Kompetens och Lösningsorientering. Med 
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hjälp utav dessa tre kärnvärden är det tänkt att företaget skall nå sina mål och visioner samt vara 

till hjälp för anställda hur dem skall utveckla sig själva men även verksamheten. Kärnvärdena är 

skapade för att fungera som en företagskultur, hur anställda skall anpassa sig till den identitet 

som organisationen vill uppfattas som och för att urskilja sig från sina konkurrenter. GOP vill 

framstå som en organisation som alltid levererar hög kvalité och service till sina kunder, vara 

flexibla åt kund och samarbetsvilliga samt att personalen skall ha hög kompetens om företagets 

olika produkter för att kunna leverera bästa möjliga lösning åt kund. (GOP) 

 

4.1.3 Kvalitetsarbete 
Kvalitetsarbetet på GOP utvecklades år 2000 då företaget bestämde att ISO certifiera sig. Detta 

gjordes för att för att få bättre struktur på organisationen då företaget hade genomgått en kraftig 

tillväxt de senaste åren och började bli lite spretig. Sedan dess har företaget arbetat enligt ISO 

standards och från 2004 är GOP certifierade inom både kvalitet ISO 9001 och miljö ISO 14001. 

(GOP) 

 

4.2 Avvikelsehantering hos GOP  
Syftet med studien är att undersöka hur avvikelsehanteringen ser ut i medelstora företag 

generellt, med stort fokus på GOP då fallstudien är gjord på företaget. Studien ska studera och ge 

svar på hur befintliga avvikelsehanteringssystem ser ut och hur GOP arbetar i dagsläget med 

avvikelsehanteringsprocessen. Målet är att undersöka hur arbetet med avvikelser inom 

verksamheten kan bidra till ständiga förbättringar och minskade kvalitetsbristkostnader. 

 

4.3 GOP Kungsbacka 
GOP bedriver största delen av sin verksamhet i Kungsbacka. Kungsbackakontoret är företagets 

huvudkontor och även den enhet där störst försäljning och flest ordrar packas. Verksamheten i 

Kungsbacka består av en kontorsbyggnad, en lagerbyggnad samt en stor gårdsplan. I 

kontorsbyggnaden sitter ledningsgruppen, inköpsavdelningen, försäljningsavdelning samt den 

administrativa delen av företaget. Lagerbyggnaden är en fristående byggnad som ligger intill 

kontorsbyggnaden. I denna lokal sker packning av diverse ordrar, sågning och kapning av 

material samt logistik som har att göra med material till kund. Inom lagerbyggnaden finns flera 

olika stationer som packar olika typer av produkter. Stationerna är uppdelade enlig följande, 

packning industriprodukter, såg och kapning, packning spröjs samt packning byggprodukter.  

 

Personalen arbetar oftast i par då arbetsprocesserna oftast kräver att man två personer. En person 

sköter oftast pappersarbete, läser av plocklistor och plockar varor medan den andra personen kör 

truck och plockar varor. Arbetsprocessen på respektive station ser i stort sett lika ut. Den eller de 

produkter som finns på plocklistan (Bilaga A) hämtas från lagerhyllan med hjälp av truck 

(Bilaga B), och körs till packstationen (Bilaga B). Vid packstationen hjälps båda personerna på 

packningsstationen åt med att plocka rätt antal produkter från lagerpallen till packningspallen. 

Där efter körs pallen tillbaks till lagerhyllan och eventuell ytterligare produkt hämtas på annat 

ställe. Färdigpackade ordrar kör ut på gården där de placeras vid rätt speditionsbolag. Ute på 

gården finns även en större buffert utav ouppackade pallar som vid behov hämtas in och ställs 

upp på lagerhyllorna inne i lagerbyggnaden.  

 

4.4 Avvikelsestatik 

Studier och analyser av befintlig avvikelsestatistik gjordes för att skapa en god överblick över 

hur avvikelserna var fördelade inom de olika delarna av verksamheten där fel uppstår som GOP 

har definierat. Detta gjordes för att enkelt kunna specificera vilken del av verksamheten som 

skulle vara till mest nytta att studera inom fallstudien (Bilaga C). 
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4.4.1 Paretoanalys 
Med hjälp av statistikunderlaget som författarna fick ta del av från GOPs avvikelsesystem 

gjordes sedan en paretoanalys. Detta för att ytterligare klargöra vilka delar som var viktiga att 

fokusera på samt som stod för den största procentuella delen av avvikelserna. Paretodiagram är 

mycket användbara för att välja ut vilket eller vilka problem som skall angripas då det finns flera 

problem som är aktuella (Bergman & Klefsjö, 2012, s.240).  Diagrammet utformas genom att 

olika problem sorteras i stapeldiagram sorterade i storleks ordning tillsammans med en linje med 

kumulativ procent som binder ihop staplarna. 

 
Tabell 4.1 – Paretodiagram över samtliga avvikelser (GOP) 

 
 

Paretodiagrammet visade klart och tydligt att två stationer stod ut från de resterande gällande 

antal avvikelser, stationerna fel vid orderplock samt fel vid orderregistrering. Tillsammans står 

dessa två stationer för ca 50 procent av avvikelserna. Med Jurans 80-20 regel i baktanke, 20 

procent av alla problemen står för 80 procent av alla felen (Bergman & Klefsjö, 2012, s.242), 

anser författarna att fokus bör ligga på någon av dessa två stationer. 

 

4.5 Avgränsning 
Med paretoanalysen som utgångspunkt bestämdes att fallstudien avgränsas till att endast 

behandla hur avvikelsehanteringen och förbättringsarbetet ser ut inom orderplocken. Detta på 

grund av att orderplocken står för den största delen av avvikelserna inom verksamheten men 

också för att denna grupp omfattas utav produktionsprocesser vilket författarna har tidigare 

kunskap om från sin utbildning. Denna avgränsning utgörs av det arbete som sker med ordrar på 

lagret och de avvikelser som sker inom definierad station. 

 

4.6 Studie av orderplock 
Studien av GOP generellt samt orderplocken inleddes med ett möte med Petra Carnbäck, 

chefsposition inom GOP, som presenterade företagets historia, utveckling och gav en 

övergripande inblick inom verksamheten och hur företaget i dagsläget ser på kvalitetsarbetet. 
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Presentationen innehöll både deras vision, rutiner och mål de arbetar efter. Presentation innehöll 

även hur de arbetar med kvalitet för att uppfylla målen inom ISO 9001. 

 

För att skapa en god förståelse för verksamheten så skedde en rundvandring på lagret där kontakt 

togs med merparten utav lagerarbetarna som berättade om sina arbetsuppgifter samt de processer 

som utförs vid respektive plockstation. Efter detta fick författarna en kortare beskrivning utav de 

affärsdatasystem som används hos GOP samt studera hur avvikelserapporteringssystemet är 

uppbyggt. Med detta som utgångspunkt fick författarna en god uppfattning om de grundläggande 

hinder och problem som finns inom verksamheten och vilka områden som varav intresse att 

studera djupare under fallstudien.  

Arbetet fortsatte med mer specifika intervjuer och observationer ute på lagret för att samla in all 

data som skulle kunna vara användbar för senare analys. Med intervjuerna fick författarna även 

god insikt i hur kvalitetsarbetet upplevs och appliceras av lagerpersonalen. Genom intervjuerna 

kom det även upp fler hinder och brister som författarna såg som relevanta att studera djupare 

varvid en tredje intervju genomfördes.  

 

En omfattande intervju genomfördes även med kvalitets- och miljösamordnaren vid GOP för att 

studera hur ledningen ser på organisationens kvalitetsarbete och även få presenterat de delar av 

arbetet som organisationen har problem med.  

 

4.6.1 Processbeskrivning orderplock 
Orderplocken i Kungsbacka sker vid tre liknande stationer inom lagerverksamheten, bygg, 

industri samt spröjs. Inom dessa tre delstationer av lagret packas och plockas de produkter som 

finns inom respektive undergrupp. Plockningen av dessa produkter sker vid tre liknande stationer 

inom lagerverksamheten. Arbetsprocessen ser i stort sett likadan ut för samtliga stationer där 

tillvägagångssättet är enligt följande. En plocklista från försäljningsavdelningen skickas till 

lagerchefen som sorterar ut plocklistorna till respektive plockstation där de skrivs ut allt eftersom 

och packas. 

 

4.6.2 Datainsamling 
Datainsamling under studien har delvis skett genom faktiska observationer och intervjuer av de 

som arbetar med, eller relaterat till orderplocken, samt med kvalitets- och miljösamordnaren 

(K/M). Insamlingen har även skett genom att studera, analysera och sammanfatta befintlig 

statistik av avvikelser och de avvikelserapporter som funnits tillgängliga. 

 

4.7 Redogörelse av avvikelsehanteringen hos GOP 
GOP började mäta och dokumentera sina avvikelser med sitt nya avvikelserapporteringssystem 

under 2011. Nedan följer en beskrivande presentation av hur GOP definierar avvikelser samt hur 

arbetet kring dessa ser ut i dagsläget. 

 

4.7.1 Avvikelsesystem hos GOP 
Arbetet kring avvikelser på GOP utgår från deras affärssystem i Microsoft Dynamics AX

1
 där 

både registrering, rapportering och delegering av avvikelserna sker. ”Microsoft Dynamics AX är 

ett flexibelt affärssystem för stora och medelstora företag, som gör det möjligt att möta 

utmaningar och får företaget att fortsätta utvecklas.”(Microsoft, 2012)  

 

                                                 
1
 Microsoft Dynamics AX benämns hädanefter som endast AX 
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4.7.2 Definition av en avvikelse inom GOP 
GOP har definierat en avvikelse som en händelse som påverkar deras ledningssystem för kvalitet 

och miljö, exempel på dessa är: 

 

 Skadat eller felaktigt material vid leverans från leverantör 

 Lagerdifferenser 

 Fel på utrustning 

 Att material hanteras internt så det blir skadat/obrukbart 

 Felaktigheter i beställningar internt eller externt 

 Felaktigheter som uppstår vid mottagning/registrering av order från kund 

 Felaktigheter som uppstår vid plockning/packning av order 

 Felaktigheter som uppstår vid sågning/klippning av order 

 Felaktigheter i beställningar från kund 

 Felaktig märkning av varor 

 Felaktigheter i processer/rutiner/instruktioner mm.  

Inom verksamheten är alla medarbetare skyldiga att rapportera avvikelser samt misstänkta 

avvikelser via avvikelserapporteringen i AX. Kvalitets- och miljösamordnaren
2
 ska därefter 

bedöma avvikelsen omfattning och tilldela den till en ansvarig. (GOP) 

 

4.7.3 Avvikelserapportering 
Processen när en avvikelse sker, blir rapporterad samt hanteras sker genom ett par olika delsteg 

som är fördefinierade av GOP. Se även Bilaga D som visar hur de olika stegen nedan sker i 

affärssystemet AX. 

 

1. En avvikelse uppstår/upptäcks. 

När en avvikelse uppstår eller upptäcks sker en omedelbar avhjälpande åtgärd i samråd med 

ansvarig medarbetare om det behövs. 

 

2. Rapportering – Registrering av avvikelser. 

Rapporteringen av avvikelsen registreras i AX på orderrader och alltid kopplat till en artikel. 

Avvikelserna kan registreras från försäljningsorder, inköpsorder, kund, leverantör och 

artikelregister. Denna process sker genom ett par delsteg: 

 

i. När en avvikelse skapas från kund, leverantör, artikel eller avvikelseregister fylls all 

information in manuellt. Första steget är att definiera problemtypen samt eventuell 

felaktig kvantitet. 

ii. Nästa steg är att utföra en beskrivning av den aktuella avvikelsen gärna så utförligt som 

möjligt. 

iii. Känner man till orsaken till avvikelsen beskriver man detta i det utsedda orsaksfältet 

annars lämnas detta tomt. Även här är det viktigt att orsaken beskrivs så pass utförligt 

som möjligt. 

iv. Slutligen ska dokumentation till orsaken bifogats vid de fall där orsaken är känd. 

3. Bedömning och tilldelning. 

K/M bedömer avvikelsen utifrån omfattning och karaktär och delegerar den till en ansvarig som 

                                                 
2
 Kvalitets- och miljösamordnaren benämns hädanefter som K/M 
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får i uppgift att göra en orsaksanalys. Utifrån orsaksanalysen ska en korrigerande åtgärd tas fram 

samt genom upp följning utvärdera om denna varit verkningsfull. 

 

4. Avvikelsehantering. 

Den ansvarige medarbetaren behandlar avvikelsen vidare enligt instruktion för 

avvikelsehantering. (GOP) 

 

4.7.4 Avvikelsehanteringsprocessen 
Processen för avvikelsehanteringen sker genom ett antal delsteg från att en avvikelse rapporteras 

till det att ledningen analyserar avvikelsestatistiken. Se även Bilaga E som visar en instruktion 

för hur avvikelsehantering ska ske på GOP som en processkarta. 

 

1. Avvikelsen rapporteras och tilldelas ansvarig medarbetare. 
En avvikelse har blivit rapporterad enligt instruktionen för avvikelserapportering och K/M 

bedömer avvikelsen utifrån omfattning och karaktär. 

 

När en avvikelse registrerats och godkänts av K/M skall avvikelsen tilldelas till ansvarig 

medarbetare som får i uppgift att göra en orsaksanalys för avvikelsen och ta fram en 

korrigerande åtgärd samt genom uppföljning utvärdera om åtgärden har varit verkningsfull.  

Ansvarig medarbetare kan vara processägaren men kan också ofta vara en medarbetare med 

ansvar för just den funktion i företaget som berörs av avvikelsen.   

 

2. Orsaksanalys och korrigerande eller förebyggande åtgärd. 

Ansvarig medarbetare ska genomföra en orsaksanalys och ta beslut om korrigerande eller 

förebyggande åtgärd. Orsaken ska sedan dokumenteras i avvikelsens dokumenthantering i AX. 

 

3. Information till berörda om åtgärd. 

Den ansvariga medarbetaren förmedlar den beslutade åtgärden till berörda personer inom 

företaget och den ansvariga medarbetaren är den som svarar för att åtgärden blir förankrad inom 

organisationen. 

 

4. Ansvarig medarbetare kontrollerar införandet. 

Den ansvariga medarbetaren kontrollerar att åtgärden är införd och dokumenterar den i AX. 

 

5. Uppföljning/utvärdering av den förebyggande/korrigerande åtgärdens verkan. 

När åtgärden är vidtagen så skall dess effektivitet och funktion följas upp och utvärderas. Den 

som är ansvarig för korrigeringen ser till att utvärderingen blir gjord. Uppföljningen skall göras 

då det är möjligt att utvärdera åtgärdens verkan.  

 

 Om man anser att utvärdering ej är nödvändig så skall detta motiveras.  

 Om åtgärden inte gett önskat resultat så skall beslut om ny åtgärd tas.  

 Om man anser att ny åtgärd inte är nödvändig så skall detta motiveras.  

6. Slutföra åtgärd och stänga avvikelse. 

När den ansvariga medarbetaren utfört åtgärden och dokumenterat resultatet ska den markera 

som slutförd i AX. Det är inte tillåtet att slutföra en avvikelse om inte vederbörlig orsaksanalys, 

korrigerande åtgärd och uppföljning är gjord.  

 

7. K/M stänger avvikelsen i AX. 

Då en avvikelse markeras som slutförd meddelas K/M som kontrollerar så att avvikelsen är 

komplett rapporterad. Är den komplett stänger K/M avvikelse är den inte komplett skickar K/M 
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tillbaka avvikelsen till den ansvariga medarbetaren. Se Bilaga F för en komplett avvikelserapport 

med tillhörande korrigerande åtgärd. 

 

8. Statistik. 

Varje månad sammanställs statistiken över föregående månads samtliga avvikelser och redovisas 

på intranätet. Statistik över öppna avvikelser skickas till den som är ansvarig för respektive 

avvikelse. 

 

9. Ledningens genomgång. 

Under ledningens genomgång rapporterar processägare avvikelsestatistik inom respektive 

verksamhetsområde som underlag för eventuella beslut. (GOP) 
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5 RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras de resultat som tagit fram genom arbetet med fallstudien och 

litteraturstudien. Resultatet inkluderar information som tagits fram kvalitativt genom intervjuer, 

observationer och studier av befintlig data. Först presenteras de resultat som tagit fram från den 

avvikelsestatistik som fanns tillgänglig. Slutligen presenteras resultaten från de intervjuer som 

är gjorda. Resultatet som presenteras kan uppfattas vara negativt då arbetet har fokuserat på de 

brister som finns inom verksamheten.  

 
5.1 Avvikelser 
GOP började använda sig av avvikelserapporteringssystemet 2011 och har sedan dess rapporterat 

148 avvikelser inom kategorin fel vid orderplock. Alla dessa har kategoriserats som endast fel 

vid orderplock och ej inom olika undergrupper, vilket skulle kunna underlätta arbetet med att 

analysera avvikelserna. 

 

Genom en undersökning av dessa grupperades samtliga 148 avvikelser först inom de tre delarna 

av lagret, bygg, industri och spröjs, där orderplocken sker. Genom att veta vilken del av lagret 

där avvikelsen sker förenklar arbetet med att hitta orsaker till avvikelser. En ny undersökning 

gjordes för varje del inom lagret och vilka olika typer av avvikelser som skedde inom respektive 

område. Tre huvudtyper av avvikelser definierades: 

 

 Fel sort: Fel produkt har plockats. 

 Ingen/fel antal: Ingen produkt eller fel antal av en produkt har plockats. 

 Övrigt: Övriga avvikelser som exempelvis skadat material. 

Tabell 5.1 – Tabell över hur avvikelser är fördelade inom orderplocken, antal. 

Avvikelser inom olika delar, [Antal] 

Del inom lagret Bygg Industri Spröjs Totalt 

Fel sort 20 21 20 61 

Ingen/fel antal 22 1 29 52 

Övrigt 19 7 9 35 

Totalt 61 29 58 148 

 
Tabell 5.2. – Tabell över hur avvikelser är fördelade inom orderplocken, procent.  

Felprocent av avvikelser, [%] 

Del inom lagret Bygg Industri Spröjs Totalt 

Fel sort 14% 14% 14% 42% 

Ingen/fel antal 15% 1% 20% 36% 

Övrigt 12% 5% 5% 22% 

Totalt 41% 20% 39% 100% 

 
           Tabell 5.3 – Tabell över hur avvikelser är fördelade inom orderplocken, procent av totala ordrar (21351st).  

Felprocent av totala ordrar, [%] 

Del inom lagret Bygg Industri Spröjs Totalt 

Fel sort 0.094% 0.098% 0.094% 0.286% 

Ingen/fel antal 0.103% 0.005% 0.136% 0.244% 

Övrigt 0.089% 0.033% 0.042% 0.164% 

Totalt 0.286% 0.136% 0.272% 0.693% 
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Tabellerna visar hur avvikelserna är fördelade inom de undergrupper som definierades under 

studien av avvikelserna. Tabell 5.2 visar att det sker flest avvikelser inom undergruppen bygg, 41 

procent, följt av spröjs, 39 procent, samt minst inom industri, 20 procent. Undersöks vilken typ 

av avvikelser som sker inom orderplocken ser man ur Tabell 5.2 att 42 procent är på grund av fel 

sort, 36 procent ingen eller fel antal och 22 procent av övriga orsaker. 

 

5.2 Intervjuer  
För att skapa oss större kunskap och få reda på metoder, arbetssätt och tillvägagångssätt vid 

avvikelser genomfördes pilotintervjuer med personal på respektive plockstation. Detta för att få 

en bättre inblick i lagerpersonalens syn på företagets kvalitetsarbete samt studera hur personalen 

på lagret upplever responsen samt engagemang från högre chef och ledningen angående 

kvalitetsfrågor. Meningen med intervjuerna var också att få reda på hur kvalitetsarbetet drivs och 

implementeras på arbetsgolvet. Genom observationer studerades också arbetsprocesserna för att 

eventuellt finna brister som senare skulle kunna leda till avvikelser.      

 

5.2.1 Mål och kultur 
Intervjun med personalen på lagret genomfördes vid flera olika tillfällen ute på lagergolvet. På 

frågan om vilka kvalitetsmål som var kända svarade en respondent att denne inte känner till de 

övergripande kvalitetsmål för organisationen samt vad som skall fokuseras på inom 

kvalitetsarbetet på lagret. Dock nämner personen att de har hört kvalitetsmålen som presenteras 

två gånger per år under genomgång utav ISO systemen men att dessa känns irrelevanta och 

ouppnåeliga.   

 

En annan respondent känner heller inte till vad det finns för kvalitetsmål eller hur de ligger till i 

förhållande till de satta målen. Respondenten nämner dock att denne vet att det finns ett 

kvalitetsmål på 99 procent rätt produkter i rätt tid vilket ses som ett skämt, personen tillägger ”vi 

är ju människor 90 procent är bra men 80 procent räcker väl”.  

 

En annan medarbetare ser dock vikten utav att sätta kunderna i centrum, att leverera rätt vara till 

kund. Respondenten ser det utifrån ett perspektiv där denne själv är kund och hur sur man själv 

blivit ifall fel vara eller trasig vara levereras. 

 

Vid intervjun med kvalitetsansvarig påpekas att organisationen har problem med att 

kommunicera ut mål och vision samt att förmedla rätt företagskultur. Vidare berättas att vid ISO 

revisioner är detta en utav de brister som påpekas, att organisationen har för få mål, att de inte 

når sina mål samt att även ledningens kommunikation brister. Respondenten berättar också att 

det i dagsläget inte finns några mål som är kopplade till avvikelser. 

 

Vid frågan om hur responsen på förbättringsförslag tas emot utav högre chef är de generella 

svaren från lagerpersonalen att responsen ofta uteblir. Flera medarbetare på lagret berättar att ett 

vanligt svar från chef är att kostnaden blir för stor och förslaget inte går att implementera. En 

annan respondent berättar att denne inte vet till vilken person de skall vända sig till för att lämna 

förslag på förbättringar. 

 

Flera respondenter beskriver också de gånger som de har lämnat förslag på förbättringar eller 

synpunkter till högre chef uteblir ofta responsen tillbaks och det är mycket sällan eller aldrig som 

de får förklaring till varför det inte skulle fungera att implementera deras förbättring. ”Det är 

hopplöst att ens försöka” löd en utav kommentarerna på frågan om de har lämnat in några 

förbättringsförslag. Respondenterna kommenterar också att det upplever som att 

förbättringsarbetet sker mycket långsamt ifrån företagets sida vilket gör att när väl en förbättring 

lämnats tar det mycket lång tid innan man ser förbättring.  
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När kvalitetsansvarig får frågan hur varför engagemanget ibland brister hos de anställda 

beskriver han just ledningens svaghet i att återkoppla och förklara ej genomförbara förbättringar. 

”Detta är något som vi måste bli bättre på”. 

 

Flera utav respondenterna säger sig heller inte se anledningen till varför de skall lämna in förslag 

på förbättringar då det mindre ofta än sällan händer att deras önskemål uppfylls viket leder till 

bristande engagemang angående förbättringsarbetet hos personalen. En respondent beskriver att 

detta gör att denne känner sig mindre uppskattad på grund av att deras tips idéer och synpunkter 

sällan uppmärksammas. Samma respondent säger också att denne inte är intresserade utav att 

vara med i arbetet att sätta upp mål för verksamheten som berör deras arbetsområde. 

 

En annan anledning till varför engagemanget brister är att det inte heller finns några incitament 

till att komma med förslag på förbättringar så som exempelvis en mindre ersättning. Detta leder 

till att medarbetarnas motivation att arbeta mot ständiga förbättringar och mot högre kvalité är 

mycket låg. Flera utav respondenterna tar upp att ifall de lämnar in en avvikelse eller förslag på 

förbättring drabbar detta dem personligen negativt för att det enbart leder till extra arbete och att 

man istället få göra ordinarie arbete snabbare. 

 

Kvalitetsansvarig kommenterar att folk ser inrapportering som en börda under vår intervju med 

att det beror på kommunikationsproblem och att folk inte fått rätt förståelse för företagets 

kvalitetsarbete.   

 

Vad som också tas upp utav en av arbetarna som arbetat på andra företag tidigare är att det finns 

ett annat kvalitetstänk och annan kultur inom andra organisationer att arbeta med förbättringar, 

detta upplevs dock saknas på GOP. Flera utav respondenterna på lagret upplever att investeringar 

bromsas upp och att organisationen inte är villig att satsa för att skapa bättre kvalité. En 

respondent tillägger att denne skulle bli motiverad och engagerad att arbeta med förbättringar 

ifall en kvalitetsansvarig med mandat att genomföra förbättringar och investeringar skulle finnas 

nära till hands och arbeta i nära samarbete med lagerpersonalen. 

 

5.2.2 Standards 
När frågan ställs om standards eller bestämda arbetssätt för hur arbetet skall utföras finns blir 

svaret att detta inte finns. Dock beskrivs arbetet på en utav stationerna att det är mycket att tänka 

på hur produkterna skall plockas. Dessa rekommendationer och trix finns däremot inte 

nerskrivna utan finns bara i huvudet på de personer som arbetar på denna station och hos dem 

som har god kännedom om produkterna. Exempel på detta är i vilken ordning som skivorna skall 

plockas för att minimera skada och vilka skivor som man vill skydda extra på grund utav 

exempelvis repkänslighet. I och med att dessa trix och rekommendationer inte finns 

dokumenterade i form utav någon standards leder detta till att arbetet inte utvecklas och att 

kompetensen försvinner när personalen slutar. 

 

Kvalitetsansvarig beskriver att organisationen har standards inom vissa områden exempelvis hur 

en avvikelse skall genomföras, däremot jobbar inte organisationen med process specifik 

standards på lagret.  

 

Vidare sägs att allt arbete som kan leda till förhöjd kvalité är bra och uppmuntras. Att föra över 

kunskap från en person till andra är bra men det skall vara relevant och det är inte säkert att detta 

behöver dokumenteras. Kvalitetsansvarig kommenterar också att han inte är positiv till fler 

pappersdokument. Då frågan till lagerchefen ställs om standards utnyttjas fås svaret att det gör 

det inte. Respondenten har vid något tillfälle skrivit mycket tydliga beskrivningar (standards) på 

hur arbetet skall utföras men detta sågs som övertydligt från ledningens håll och blev aldrig 

implementerat.  
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Vad som också togs upp utav flertalet respondenter som ett problem var strukturen och där bland 

annat plocklistorna nämndes som rörigt utformade samt dåligt strukturerade. Problemet med 

plocklistorna är att de produkter som skall plockas och läggas på pall inte står i rätt plockordning 

på plocklistan. Detta gör att personalen behöver rangordna produkter utifrån särskilda kriterier 

och där efter bestäms packordningen. Detta istället för att ha en slags uppifrån och ner approach 

på plocklistan där man undviker att hoppa mellan raderna. Detta leder till att produkter ibland 

hittas på plocklistan som skall läggas längre ner på pallen, enligt de oskrivna tips och 

rekommendationer som finns vilket leder till merarbete. Respondenterna säger att de nämnt detta 

problem för de som skapar plocklistorna men att dessa personer get svaret att det tar för mycket 

tid att lägga produkterna i ordning. Flertalet respondenter ser informationsflödet mellan lager och 

kontor som ett av de största hindren hos GOP. Avdelningarna har liten samverkan trots att de 

jobbar så nära varandra. Genom att båda avdelningarna skulle få mer förståelse för varandras 

arbete skulle också effektiviteten öka tror man.  

 

Ytterligare en felorsak enligt respondenterna som leder till mer komplicerat arbete var att olika 

produkter ligger inlagda i systemet på olika sätt. En medarbetare klagar på att olika produkter 

ligger inlagda i systemet på olika sätt det vill säga att en produkt kan vara märkt med måtten 

(djup*bredd*höjd) medan en annan vara kan vara märkt i annan ordning. Detta skapar stor 

förvirring och gör att arbetet blir mer komplicerat än vad det redan är. Det finns ingen struktur 

eller tänk bakom hur produkter namnges löd en kommentar från en annan respondent.  

  

En respondent berättar att vid orderplock skall den personen som inte hämtar pallen med trucken 

egentligen kontrollera vilken produkt som hämtas för att säkerställ en extra kontroll, men 

författarna får det förklarat att så inte alltid är fallet. Ibland kan också tveksamhet uppstå hos 

truckföraren vilken produkt som skall hämtas och man chansar vilken produkt det gäller. Detta 

sker oftast då det är stressigt. 

 

När personalen väl pratar om förbättringar och utvecklingsarbete sker detta i dagsläget genom 

muntlig kommunikation. Denna väg ser inte som särskilt bra och effektiv då åtgärder på problem 

bara diskuteras muntligt vilket ofta leder till att informationen sedan glöms bort. En medarbetare 

berättar hur denne meddelat förslag på förbättring till ansvarig men att denne person var stressad 

och endast reflekterade kort över detta och känslan vara att personen i fråga glömde av 

informationen lika snabbt.  

 

När en avvikelse av lättare grad skett och avvikelserapport analyserats berättar medarbetarna på 

golvet att de blir muntligt informerade om att de skett ett fel plock och att inga övriga åtgärder 

brukar ske. Först när samma fel skett flera gånger kan eventuella åtgärder implementeras, dock 

sker detta ganska sällan.  

 

5.2.3 Strukturera 
Strukturen på lagret var en annan sak som togs upp som en möjlig orsak till varför fel plock på 

lagret sker. I dagsläget är rader och hyllnummer utmärkta tydligt. Varje vara har sin specifika 

plats som också står med på plocklistan. Detta system fungerar dock inte och används inte av 

lagerarbetarna. Många varor står på andra platser och arbetarna kontrollerar mycket sällan på 

plocklistan vilken plats nästa vara skall hämtas på. Detta i sin tur leder till att personalen har föga 

förtroende till numreringssystemet och det tappar sin funktion. 

 

Vad som tas upp som en utav orsakerna till att detta inte fungerar är att dels så finns det inte 

markerat i pallställen vilken vara som skall stå på vilken specifik plats överallt vilket leder till att 

en pall kan ställas in på fel tom plats. Dock så ses den största bristen som att skyltarna som sitter 

på pallställen är vinklade uppåt vilket leder till att när personalen som sitter i trucken kommer 

och skall hämta en pall flera meter upp så går skylten inte att ses. Ibland händer det att produkter 
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flyttas dock sker det ingen uppdatering utav varans nya position. Personalen kan heller inte 

själva ändra och uppdatera vart produktens nya position är vilket gör det än svårare att ha rätt 

uppdaterad position på produkten.  

 

På en annan arbetsstation ansåg respondenterna att ”vi själva vet vart allt ligger” och att deras 

egen struktur på lagret var optimerat för hur de arbetar. Detta i kombination med att de själva 

inte kunde uppdatera varans lagerposition inte arbetade utifrån den ordinarie lagerstrukturen och 

märkte heller inte upp alla pallarna med produktnamn.    

 

5.2.4 PDCA 
Under intervjun med lagerchefen frågades hur metoden med förbättringar ser ut och om man 

använder sig utav någon speciell problemlösningsmetod, exempelvis PDCA, för att komma fram 

till lösningar. Svaret blev att det inte finns någon speciell struktur eller standard för hur 

förbättringsarbetet genomförs. Önskemål kommer där emot upp om att det hade varit bra med en 

bra mall (PDCA) som beskriver vilka moment som behöver gås igenom under 

förbättringsarbetets gång samt en struktur som gör att man inte behöver uppfinna hjulet på nytt 

varje gång förbättringsarbetet skall genomföras.  

 

Kvalitetsansvarig besvarade samma fråga och beskrev att analyseringsprocessen inte sker utifrån 

något strukturerat arbetssätt utan det är mer ”skott från höften”. Orsaksanalyserna är oftast 

bristfälliga och sker inte utifrån någon standard som exempelvis PDCA och saknar därför ofta 

struktur. Resultaten som fås fram är inte alltid relevanta och tar heller inte alltid upp det som 

borde omfattas. 

 

Flertalet utav de intervjuade påpekade att de tyckte att förbättringsarbetet på GOP går långsamt 

och att när de väl sker, sker det lång tid efter avvikelsen inrapporterats. Lagerchefen beskriver att 

det är en del fel som de haft en längre period och saker som de har eftersträvat att ändra på länge 

men där ett bristfälligt kvalitetsarbete och dålig struktur på förbättringsarbetet lett till att detta 

runnit ut i sanden. 

 

Vid frågan hur utbildningsnivån ser ut inom företaget gällande kvalité svarade kvalitetsansvarig 

att, flera utav de ansvariga inom verksamheten saknar längre utbildning och att de istället är 

duktiga entreprenörer.  

 

Kvalitetsansvarig beskriver också att anställda sällan är på utbildning om just kvalité men 

tillägger, utbildning kan vara bra som ett inspirerande moment och lära sig systemet och verktyg 

att arbeta med. Det är också bra att få en målbild att jobba efter och att inse att det inte behöver 

vara så jobbigt och krångligt som man tror att arbeta med kvalité säger kvalitetsansvarig. I 

dagsläget är kompetensen inom kvalité bristfällig hos merparten utav de anställda och de 

metoder och verktyg som används är hemmasnickrade och är i stort sett vanligt bonnvett 

beskriver kvalitetsansvarig. Företaget har i dagsläget massor utav information och insamlad 

statistik och data men denna utnyttjas inte fullt ut. Detta beror i mångt och mycket på att rätt 

kompetens saknas vilket leder till att man inte heller alltid mäter rätt saker. 

 

Lagerchefen beskriver att en av de största bristerna är att de som driver kvalitetsarbetet och 

förbättringsarbetet inte har någon eller mycket bristfällig utbildning inom kvalité. Det finns 

heller inte någon utav de ansvariga personerna som driver på kvalitetsarbetet. Detta leder till att 

man inte heller drivs på att vidareutveckla sig själv inom kvalitetsområdet och går på kurser eller 

skaffar mer kunskap. Vidare beskrivs hur det gjordes ett försök till att implementera 5S men att 

denna satsning avstannade helt då ledningen inte såg vitsen med en investering. 
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Kvalitetsansvarig kommenterar detta med att anledningen till att 5S satsningen som gjordes ute 

på lagret där de inte fick genomföra en investering beror troligtvis på att den som tog beslutet 

inte har kunskap om 5S och inte fick förståelse för varför det behövs. 

 

Uppföljning och kontroll var en annan punkt som Gunnar tog upp som en utav företagets 

svagheter där man absolut måste förbättra sig. I dagsläget sker varken mätning före eller efter 

förändringen och där med blir det också svårt att veta ifall man blivit bättre berättade 

kvalitetsansvarig.   

 

5.2.5 Tid och resurser 
Kvalitetsansvarig anser att arbeta med förbättringsarbetet handlar om prioriteringar och att detta 

borde prioriteras högre från de anställda. Kvalitetsansvarig påpekar också att GOP i dagsläget är 

en slimmad organisation och att mer resurser kring kvalitetsarbetet skulle kunna leda till att 

förbättringsarbetet tar fart och börjar ske mer kontinuerligt av sig själv. Ansvariga måste också 

se till att leda driva kvalitetsarbetet och öka entusiasmen hos de anställda. Detta skulle då leda 

till att medarbetarna skulle jobba mer flitigt med kvalité. 

 

Lagerchefen beskriver att när tid inte avsätts för att jobba med avvikelser och ständiga 

förbättringar blir det svårt att prioritera kvalitetsarbetet så mycket som man skulle vilja göra. Det 

tas ofta upp att förbättringsarbetet skall ske efter högsäsong när den värsta rushen är över, detta 

sker dock inte alltid då man efter sommaren och högsäsong får lite tid att pusta ut och att till viss 

del att man då även slappar för mycket.  

 

5.2.6 Kvalitetsbristkostnader 
Vid intervjun med K/M ställdes frågan om hur de mäter sina kvalitetsbristkostnader och hur 

dessa är definierade inom organisationen.  K/M svarade att de inte mäter sina 

kvalitetsbristkostnader och inte har någon definition för dessa, istället mäts kostnader 

förknippade med bristande kvalitet endast via krediteringar. Krediteringarna är inte övergripande 

över alla kostnader som kan förknippas med bristande kvalitet och han påpekar att en analys av 

kvalitetsbristkostnader skulle vara till hjälp men det är inget som verksamheten aktivt fokuserar 

på.  
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5.2.7 Sammanfattning 
 

Tabell 5.4 – Tabellen sammanfattar de olika begrepp som tas upp i avsnitten samt situationen som råder hos GOP.  

Avsnitt Begrepp/problem Närvarande situation 
Berörd avdelning 

och antal personer 

5.2.1  Mål och kultur Brister i att kommunicera 

ut mål till de anställda på 

lagret samt förmedla 

önskad företagskultur. 

Responstiden på 

förbättringsförslag. 

Lagerarbetarna har 

dålig uppfattning av 

de mål som existerar. 

K/M är medveten om 

bristerna. Flertalet av 

lagerarbetarna 

upplever dålig eller 

långsam respons på 

förbättringsförslag 

5.2.2 Standards  Verksamheten arbetar lite 

med standards, 

kompetens tappas 

Hela verksamheten  

5.2.3 Strukturera Strukturen på lagret sköts 

inte som det är tänkt 

Lagerpersonalen gör 

som de själva vill 

vilket leder till att 

systemet inte blir 

tillförlitligt 

5.2.4 PDCA Verksamheten använder 

sig inte utav någon 

problemlösningsmall 

vilket resulterar i att 

arbetet se som 

krångligare än vad det i 

själva verket är. 

Hela verksamheten 

5.2.5 Tid och resurser Verksamheten är 

slimmad vilket gör att 

personalen ner prioriterar 

kvalitetsarbetet för att 

hinna med ordinarie 

arbete.   

Hela verksamheten 

5.2.6 Kvalitetsbristkostnader Kvalitetsbristkostnaderna 

är inte definierade  

Kvalitetsansvarig 
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6 Analys  
I detta kapitel analyseras de resultat från intervjuer och observationer som tagits fram genom 

fallstudien. Analysen inkluderar GOPs nuvarande arbetssätt och verksamhet kopplat till de 

teorier som har presenterats, jämförelser mellan teori och GOPs arbetssätt görs. 

 
6.1 Avvikelsestatistik 
Vid en avvikelseanalys ska fokus vara på de fel och brister som finns inom en verksamhet. 

Genom identifikation av dessa samt genom att fastställa de resurser som dessa förbrukar kan 

kostnaden för dessa bestämmas. Vid fastställandet av resurser krävs information om de brister 

och fel som sker samt vilken frekvens de har. (Sörqvist, 2001)  

 

I resultatet av studien kring avvikelsestatistiken kan man utläsa i vilken del av orderplocken det 

sker avvikelser, vilken typ av avvikelse som sker och i vilken frekvens avvikelserna sker. Detta 

är i enighet med det Sörqvist diskuterar kring att genomföra en avvikelseanalys. Sörqvist ser 

avvikelseanalysen i tre steg (Sörqvist, 2001, s.75): 

 

1. Identifiera brister och fel. 

2. Fastställ resursförbrukningen. 

3. Gör kostnadsbestämning.  

Det arbete som gjorts kring avvikelsestatistiken hos GOP samt genom fallstudien hamnar inom 

den första punkten, Identifiera brister och fel. För ett fortsatt arbete samt analys kring 

avvikelserna, och för att kunna bestämma kostnaderna krävs fortsatt arbete kring punkt 2 och 3. 

 

Ur resultatet från studien kring avvikelsestatistiken kan utläsas att avvikelser av typen fel sort 

står för 41 procent av avvikelserna samt ingen/fel antal står för 35 procent, tillsammans utgör 

dessa undergrupper 76 procent av avvikelserna. Dessa typer av avvikelser är ofta förknippade 

med slarv, produkt på fel plats samt liknande problem kopplat till en ostrukturerad arbetsplats 

(GOP avvikelserapporter).  

  

En möjlig start för att komma igång med förbättringsarbetet inom dessa två områden är enligt 

Ljungström att använda sig av en implementering av 5S. Ljungström påpekar fördelarna att 

påbörja ett förbättringsarbete med 5S genom att det är lätt att förstå, direkt applicerbart, 

involverar all personal, skapar snabba resultat och det behövs endast små strukturella 

förändringar (Ljungström, 2005, s.387). ”Seiton” (Systematise) är ett av S:en inom 5S som 

innefattar att saker ska vara på speciellt utsatta platser som gör dem redo att användas vid behov. 

”Seiketsu” (Standardise), ett annat S i modellen, innebär att hitta och bibehålla ett standardiserat 

arbetssätt genom regler och rutiner. (Ljungström, 2005, s.386). Ser man till GOP skulle de två 

ovan nämnda S:en direkt vara till stor hjälp för att komma tillrätta med avvikelserna.  

 

6.2 Engagemang, mål och kultur  
En faktor som tas upp som en av de viktigaste framgångsfaktorerna av både Bergman & Klefsjö 

(2012) och Sörqvist (2004) vid förbättringsarbete är ledningens och medarbetarnas engagemang 

samt att rätt företagskultur skapas. För att förbättringsarbetet skall vara genomgående i hela 

organisationen och omfatta all personal är det viktigt att verksamhetens strategier och mål 

kopplas samman med kvalitetsarbetet och ständiga förbättringar. Genom att ha en ledning som 

lever enligt företagets filosofi och agerar föredömen skapas respekt och en bra grund att stå på. 

(Intern källhänvisning, avsnitt 2.2.1) 
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GOP har brister i sitt arbete med att kommunicera ut sin vision, mål till de anställda och 

förmedla rätt företagskultur, vilket har visat sig genom både intervjuer och ISO revisioner. Något 

som påpekats under ISO revisionerna är att företaget har för få mål. Vid frågan under intervjun 

med K/M sades även att de saknar mål kopplade till avvikelser. GOP brister i att kommunicera ut 

sitt budskap till medarbetarna har lett till att dessa saknar information kring de uppsatta målen 

och saknar ett kvalitetstänk. 

 

6.2.1 SMARTa mål 
Smarta mål är till för att de mål som sätts skall skapa större intresse och engagemang hos 

personalen att uppfylla målen (intern källhänvisning, 2.2.1.1). Genom att tydligare förmedla och 

presentera de mål som GOP har samt ständigt visa hur man ligger till i förhållande till de satta 

målen skapas större drivkraft att arbeta mot målen. I dagsläget är det få på lagret som känner till 

målen som finns för deras områden och en respondent berättade att denne ser målen som 

irrelevanta och ouppnåeliga. Genom större kunskap skulle arbetet med SMARTa mål kunna 

skapa större drivkraft att uppnå de satta målen. 

 

6.3 Utbildning 
Sörqvist menar att om medarbetarna och ledningen är positivt inställda, engagerar sig 

personligen och aktivt väljer att driva förbättringar ökar förutsättningarna för att framgångar ska 

kunna nås. Är detta inte fallet är det lätt att svårigheter uppstår i förbättringsarbetet. (Sörqvist, 

2004, s.138). Enligt Sörqvist är även utbildning och kunskap genomgående inom en organisation 

av stor betydelse för att förbättringsarbetet ska lyckas och rätt beslut fattas.  Enligt Sörqvist 

kännetecknas framgångsrika organisationer av utbildningssatsningar där alla aktörer inom 

förbättringsarbetet erhåller kunskaper inom området. (Sörqvist, 2004, s.139) 

 

Från intervjuerna visar det sig att nästan samtliga medarbetare inom GOP saknar någon form av 

grundläggande utbildning inom kvalitet och förbättringsarbete. Exempelvis saknar delar utav den 

personal som utför förbättringsprocessen på lagret kunskap vilket leder till att personalen istället 

använder sig utav egenutvecklade metoder. Hos lagerpersonalen är engagemanget kring 

förbättringsarbete och arbetet med ständiga förbättringar i stort sett obefintligt vilket enligt 

personalen på lagret mycket beror på att de inte inser vitsen med att rapportera in fel samt arbeta 

med förbättringar. Detta har lett till att arbetet med avvikelser och rapporteringen av dem ses mer 

som en börda än något som skulle kunna leda till förbättringar. 

 

Förslagsverksamhet är ett effektivt sätt att ta tillvara på medarbetarnas erfarenhet, kunskap och 

stimulera ett förbättringsarbete (Bergman & Klefsjö, 2012, s.570). Vid analys av Toyota som 

varit i framkant av lean-arbete under en längre tid hittas även ett framgångsrikt exempel på 

förslagsverksamhet. Det finns ett par faktorer som gjort att Toyota lyckats så bra med sin 

förslagsverksamhet. Ett skäl är att förbättringsförslagen får snabb respons. Normen är att 

responsen ska komma inom ett dygn. Ett annat skäl är det belöningssystem som finns där 

medarbetare får ta del av olika belöningar om ett förslag implementeras. Dock är det viktigaste 

skälet till att förslagsverksamheten varit så lyckad att ledningen tar förslagen på allvar. Statistik 

visar på att 96 procent av alla förslag leder till att någon form av förbättring implementeras. 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s.571) 

 

Från intervjuerna visar det sig att det inte finns någon form av förslagsverksamhet inom GOP. 

Tidigare fanns en förslagsverksamhet men denna har numera tagits bort eftersom förslag slutade 

komma in då responsen varit svag till obefintlig. Medarbetarna på GOP säger i intervjuerna att 

de vill ha snabb respons på sina förslag, även om de inte implementeras, så det får någon form av 

förklaring. Detta är i enighet med det sättet Toyota arbetar med snabb respons som en viktig 

faktor till en lyckad förslagsverksamhet. Ett belöningssystem likt det vid Toyota skulle även det 

kunna leda till en bättre förslagsverksamhet eftersom den bristande motivationen till att ge 
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förslag skulle kunna motiveras genom detta. Den viktigaste faktorn på GOP likt Toyota är att 

medarbetarna vill att ledningen ska ta förslagen på allvar. Idag anser delar av medarbetarna att 

det ”är hopplöst att ens försöka” ge förslag eftersom de upplever att ledningen inte tar förslagen 

på allvar.  

 

6.4 Standards 
Standards ses som en viktig del av det dagliga arbetet (Intern källhänvisning, avsnitt 2.2.2.4). 

Dennis (2007) påpekar vikten att skapa standardiserat arbete för att ta tillvara på personalens 

expertis och behålla kunskapen inom organisationen ifall personal slutar. Detta är något som 

GOP i dagsläget är dåliga på. GOP arbetar i dagsläget inte med att standardisera arbetet och har 

inte heller några standards för hur deras arbetsprocesser på lagret skall utföras. Genom att inte 

använda sig utav standards ökar också risken för att personalen kan göra samma eller liknande 

misstag flera gånger då de inte finns något överenskommet arbetssätt (Dennis, 2007).  

 

Dennis (2007) beskriver standarden som en påminnelse hur arbetet skall utföras på rätt sätt och 

något som finns till för att hjälpa i de fall då personalen glömt det rätta arbetssättet, men även för 

att säkerställa att arbetssekvensen blir rätt. Även Spears & Bowen (1999) lyfter fram vikten utav 

standard då denna också fokuserar på sekvensen som arbetet skall utföras i vilket förhindrar att 

ett eller flera moment i processen glöms bort. Lagerpersonalen på GOP beskrev att 

extrakontrollen av material ibland uteblev då det var stressigt, vilket ökar risken att fel produkt 

skickas till kund.  

 

Dennis (2007) beskriver att en bra standards skall vara tydlig, enkel och visuell.  GOP har ibland 

problem med att packning utav ordrar sker i fel ordning och måste packas om på grund av att 

plocklistorna är rörigt konstruerade. Detta leder till merarbete och slöseri. Genom att skapa ett 

standardiserat arbetssätt för konstruktion av plocklistors struktur skulle arbetsprocessen bli 

enklare och tydligare samt leda till färre fel, enligt lagerpersonalen. Enligt Dennis (2007) gör 

även standards att arbetet utvecklas till att bli säkrare och mer ergonomiskt. En respondent tyckte 

att ergonomiskt arbete ibland sätts åt sidan på GOP på grund av att det inte finns några tydliga 

instruktioner hur tunga artiklar skall hanteras.  

 

Spears & Bowen (1999) påpekar att allt arbete skall standardiseras. Genom att standardisera fler 

processer på GOP skulle detta leda till effektivare och att även arbetet sker på ett enhetligt sätt 

vilket Sörqvist (2004, s.398) påpekar. Ett exempel på detta är framtagandet av nya produktnamn 

som ofta blir krångliga och skapas med olika tänk. Genom standards skulle samtliga produkter 

bli enhetligt namngivna och skapa mer logik och mindre förvirring hos lagerpersonalen.  Att 

även standardisera informationsflöden skulle hos GOP leda till att samtliga berörda personer blir 

informerade eller upplysta om de förbättringar som sker på företaget och att informationen blir 

framförd på rätt sätt.  

 

6.5 PDCA 
GOP arbetar i dagsläget inte utefter någon specifik problemlösningsmall i sitt förbättringsarbete 

vilket gör att personalen har en känsla utav att de måste uppfinna hjulet på nytt varje gång de 

påbörjar ett nytt förbättringsarbete. Att organisationer saknar ett formellt sätt att arbeta på är 

enligt Ljungström (2005), ett av de vanligaste problemen för organisationer när det gäller arbetet 

med ständiga förbättringar.  

 

Sörqvist påpekar vikten av att förbättringsarbetet sker utifrån ett strukturerat sätt för att skapa ett 

bra och snabbt resultat men också för att fokus skall läggas på rätt sak, det vill säga söka orsak 

inte lösning. Kvalitetsansvarig på GOP framhäver just att en felaktig orsaksanalys ibland 

tenderar till att fokus hamnar på fel saker och att detta leder till att resultaten inte alltid är 
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relevanta. Ifall en korrekt plan fas genomförs kommer arbetet på rätt spår från första början och 

förhindrar irrelevanta lösningar (Dennis 2007). 

 

Flertalet av de intervjuade påpekade att de tyckte att förbättringsarbetet på GOP går långsamt 

och att när de väl sker, sker det lång tid efter avvikelsen inrapporterats. De personer på GOP som 

arbetar med förbättringsarbetet beskriver själva hur man tenderar att skjuta på förbättringsarbetet 

vid stressade perioder och vänta till lågsäsong, eftersom det upplevs som ett relativt stort projekt 

att starta ett förbättringsprojekt och att inte alltid tid finns för detta. Genom att utbilda personal 

på GOP som är involverad i förbättringsprocessen skulle detta leda till att förbättringsarbetet 

genomförs mer strukturerat. Detta bidrar till att personalen känner sig mer trygg med processen 

vilket också leder till att man snabbt kan ta tag i förbättringsprocessen utan att det behöver 

kännas som ett stort projekt (Sörqvist, 2004).   

 

En viktig framgångsfaktor som Sörqvist (2004) betonar är att skapa en välutvecklad 

förbättringsorganisation som besitter rätt kunskap och erfarenhet men också har rätt status för att 

genomföra förbättringsåtgärder. Att utbilda personalen på GOP skulle ses som en viktig 

investering då kunskap är en viktig framgångsfaktor gällande förbättringsarbete (Sörqvist, 2004). 

Utbildad ledning och utbildade medarbetare är viktigt för att problemen löses på rätt sätt men 

även för att rätt beslut fattas. Utan nödvändig kompetens bidrar personalen inte med kreativitet 

och aktivt arbete mot ständiga förbättringar (Liker, 2004). Genom att dessutom utnyttja 

personalens kompetens uppnår man ett kontinuerligt förbättringsarbete till lägsta möjliga kostnad 

(Sörqvist, 2004). 

 

Genom att skapa ett enhetligt arbetssätt leder detta också till att arbetsgången blir mer logisk för 

inblandad personal och involverade förstår varandra enklare, vilket ökar effektiviteten på 

problemlösandet (Sörqvist, 2004). Ljungström (2005) tar också han upp att bristen på kompetens 

som en annan vanlig fel faktor i arbetet runt ständiga förbättringar. Detta skulle kunna förklara 

varför en del av de kvalitetssatsningar som gjorts på lagret inte blivit godkända på grund av 

ledningens bristande kompetens inom området.   

 

Lika viktigt som att arbetet sker strukturerat samt med rätt fokus från början är att en kontrollfas 

genomförs, att jämföra resultatet efter förändring med tidigare resultat för att säkerställa att 

förbättring skett (Dennis, 2007). Kontrollfasen är också viktig för att säkerställa att arbetet utförs 

enligt nya rutiner och att ny standard skapas för att förhindra att arbetet faller tillbaks i gamla 

rutiner (Petersson m.fl., 2009).  

 

Kvalitetsansvarig påpekar just att uppföljning och kontroll är en av de punkter som GOP är 

svaga på. När kontrollfasen brister så finns det heller inga tydliga bevis på att processen 

förbättrats och att uppsatta mål nås. ”Uppföljningen är dessutom en grundförutsättning för att 

man skall kunna återkoppla, synliggöra och uppmärksamma uppnådda framgångar, vilket har en 

avgörande betydelse för attitydutvecklingen och engagemang gällande förbättringsarbetet” 

(Sörqvist, 2004, s.139-140). Det bristande uppföljningsarbetet kan alltså kopplas samman med 

personalens låga engagemang inom förbättringsarbetet på grund av att de aldrig får se svart på 

vitt att en förbättring skett. Petersson m.fl. (2009) påpekar även vikten av att fira framgångar för 

att skapa mer motivation hos anställda till fortsatt förbättringsarbete.  

 

6.6 Tid och resurser 
Utifrån flertalet av de intervjuer som genomfördes bland anställda kan konstateras att 

kvalitetsarbetet samt förbättringsarbetet ofta hamnar i skymundan då det periodvis är stressigt att 

hinna med det dagliga arbetet. Sörqvist (2004, s.131) betonar just problematiken hos mindre 

organisationer där personalen har flera roller vid sidan av kvalitets- och förbättringsarbetet. Detta 

kan leda till att kvalitetsarbetet åsidosätts ifall inte tydliga ansvars- och resurstilldelningar är 
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gjorda. Just detta är fallet hos GOP. Delar utav den personalstyrka som ansvarar för 

kvalitetsarbetet prioriterar detta arbete lägre vilket leder till att kvalitetsarbetet periodvis inte alls 

bedrivs. Lagerchefen beskriver att när tid inte avsätts för att jobba med avvikelser och ständiga 

förbättringar blir det svårt att prioritera kvalitetsarbetet så mycket som man skulle vilja göra. 

 

Dennis (2007) beskriver att i inledningen på en kvalitetssatsning krävs det att organisationen har 

mer resurser än som krävs vanligtvis för att på så vis kunna skapa förutsättningar för att lösa 

befintliga problem och kunna börja fokusera på ett aktivt kvalitetsarbete. Detta ses som en stark 

rekommendation för GOP då organisationen i dagsläget upplevs som en väldigt slimmad och har 

lite utrymme åt arbete utöver det dagliga arbetet.   

 

6.7 Kvalitetsbristkostnader 
Enligt Sörqvist finns det tre användningsområden för ett kvalitetsbristkostnadssystem. Det första 

är att då effekterna av bristande kvalitet överförs till monetära termer påverkas synsätt och 

kvalitetsbegreppet konkretiseras. Det andra är att man kan påvisa problemområden och prioritera 

mellan dessa. Det tredje är att man kan använda kvalitetsbristkostnadernas utveckling över tiden 

för att följa upp och utvärdera de kvalitetsinsatser som görs. (Sörqvist, 2001, s.32-33). 

 

GOP använder inte idag någon form av kvalitetsbristkostnadssystem samtidigt som de har 

svårigheter med att koppla kostnader till avvikelser samt utvärdera sina avvikelser. Som Sörqvist 

(2001) tar upp skulle ett kvalitetsbristkostnadssystem kunna sätta ett monetärt värde på 

avvikelser och på så sätt bevisa vikten av att komma till rätta med avvikelserna. 

 

Arbetet med avvikelser inom GOPs orderplock har inga specificerade undergrupper, vilket 

tidigare har nämnts i arbetet. Att specificera avvikelserna för orderplocken inom olika 

undergrupper kopplade till kvalitetsbristkostnader skulle kunna åskådliggöra hur fördelningar ser 

ut bland kostnaderna och styra eventuella prioriteringar. Indelningen av avvikelserna kan 

fördelas inom de fyra huvudgrupper som finns för kvalitetsbristkostnader förebyggande 

kostnader, kontrollkostnader, interna felkostnader samt externa felkostnader (Intern 

källhänvisning, avsnitt 2.3.1) för att sedan brytas ner ytterligare.  

 

6.8 Validitet och reliabilitet 
Utgångspunkten för arbetet har varit den litteraturstudie som gjorts där författarna använt sig av 

dokumenterad och erkänd teori som bland annat används i utbildningssyfte. Dessa teorier har 

även varit grunden i den analys och de slutsatser som dragits kring arbetet. Detta anser 

författarna har höjt validiteten för studien och de slutsatser som dragits. 

 

Validiteten i intervjuerna anses hög sett till att det har varit en kvalitativ undersökning med 

ostrukturerade intervjuer. Författarna har genomgående arbetat med inspelningar av intervjuer 

och fört minnesanteckningar för att bibehålla hög validitet och skapa reliabilitet. Dock anser 

författarna att det alltid finns risker med ostrukturerade intervjuer då tolkningarna av 

minnesanteckningarna kan innehålla egna reflektioner vilket kan bidra till försämrad validitet.  

 

Reliabiliteten av de observationer och intervjuer som gjorts anses hög sett till det enstaka 

tillfället som studien gjordes under, men lägre generellt. Detta skulle kunna elimineras genom att 

fler besök gjordes under studien för att eliminera eventuella tillfälligheter och ge högre 

reliabilitet.   

 

Slutligen anses den interna validiteten vara hög mellan författarna då båda har deltagit under 

samtliga moment och har samma grundutbildning som utgångspunkt.  
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7 Slutsatser och förbättringsförslag 
 I detta avsnitt presenteras de förbättringsförslag och rekommendationer som författarna har till 

GOP. Avsnittet för även en diskussion kring arbetets metod, validitet och reliabilitet. Slutligen 

presenteras generaliserbarheten samt förslag på fortsatt forskning. 

 
7.1 Svaret på forskningsfrågan 
 

 Hur kan GOP använda avvikelsehantering för att skapa ständiga förbättringar samt 

minskade kvalitetsbristkostnader?  

Ovanstående var den forskningsfråga författarna ställde sig i början av studien. Med hjälp av den 

teoretiska referensram som författarna erhöll skapades en god teoretisk grund att stå på. Detta 

tillsammans med företagsbesöket hos GOP som skedde under tre intensiva dagar där många 

intervjuer genomfördes och där processer och arbetsmetoder observerades förde till ett resultat. 

Resultatet presenteras i form av förbättringsförslag till företaget.  

 
7.2 Förbättringsförslag till GOP 
Genom de intervjuer och observationer som genomförts hos GOP tillsammans med den kunskap 

som erhållits ifrån litteraturstudier har ett antal förbättringsförslag till GOP tagits fram. Nedan 

presenteras dessa förslag kortfattat med en allmän beskrivning. 

 

7.2.1 Utbildning 
Genom att utbilda fler i personalen inom kvalitetsområdet tror författarna att GOP skulle ta stora 

steg framåt i sitt kvalitetsarbete. I dagsläget är kvalitén inom organisationen hög sett till hur pass 

låg procentsats som är krediteringar, men genom att utnyttja befintliga modeller skulle man 

kunna höja nivån ytterligare.  

 
Författarna upplever bristen på kunskap leder till en kedjereaktion och att flera saker brister inom 

kvalitetsområdet och hur man skall bygga upp systemet med hanteringen utav avvikelser. Genom 

att vissa kunskapsluckor finns leder detta till att inte alltid rätt sakar mäts vilket i sin tur leder till 

att man inte alltid får fram relevant data.  

 

Ett tydligt exempel på detta är hur man grupperar avvikelser. Författarna valde att studera fel 

orderplock som stod för flest avvikelser. Inom denna grupp finns det i dagsläget inga 

undergrupper och det går inte heller att enkelt tyda var på lagret som avvikelsen skett. Detta 

leder till att man inte har koll var på lagret som felen sker och vilken typ av fel som görs. Genom 

att istället skapa fler undergrupper och kategorier leder detta till att typ av problem samt vilken 

station på lagret kan identifieras och felet kan åtgärdas på ett mer fokuserat vis. 

 

Författarna valde att dela upp samtliga avvikelser från det senaste året mer specifikt i station och 

underkategorier med typ av fel och fick på detta vis fram vart flest fel orderplock sker samt 

också vilka problem det handlar om. I och med detta gick det enkelt att se brister på olika 

stationer samt hur dessa brister skulle kunna undvikas. Detta är något som GOP i dagsläget inte 

gör viket försvårar kvalitetsarbetet och arbetet med ständiga förbättringar.   

  

7.2.2 Företagskultur samt mål 
Författarna tror att GOP skulle kunna förbättra sitt kvalitetsarbete genom att skapa rätt 

företagskultur. Genom att vara tydligare med att förmedla ut företagets vision och mål tydligare 

till hela organisationen samt skapa fler mål som är SMART:a skulle engagemanget öka. I 

dagsläget är det få av medarbetarna på lagret som känner till de mål som finns och än färre som 
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bidrar till ständiga förbättringar. Författarnas åsikt är att detta till stor del beror på en bristande 

företagskultur som leder till att personalen saknar engagemang i kvalitetsfrågorna.  

 

7.2.3 PDCA 
Författarna tror att genom att skapa ett organiserat och strukturerat arbetssätt runt 

problemlösning kommer GOP att skapa ett mer framgångsrikt arbete med sina ständiga 

förbättringar. En tydlig mall på arbetsgången som enkelt kan följas av de personer som genomför 

förbättringsarbetet skulle troligtvis leda till att de inblandade känner sig bekvämare i att fullfölja 

förbättringscykeln och att arbetet skulle upplevas som enklare. En tydlig arbetsmetod skulle 

troligtvis också leda till att arbetet leder fram till en relevant lösning vilket man tidigare inte 

alltid gjort enligt kvalitetsansvarig. Genom att använda ett enkelt strukturerat arbetssätt i form av 

PDCA (förbättringscykeln Plan-Do-Check-Act) minskar också risken för att viktiga moment 

glöms bort eller inte genomförs så som exempelvis uppföljning och kontroll.   

 

7.2.4 Standards 
I dagsläget används inte standards på GOP vilket leder till att arbetet inte utvecklas och att 

kompetensen försvinner när personal slutar. Att införa standards är något som författarna starkt 

rekommenderar att GOP börjar med. Standards ses som ett mycket viktigt moment i arbetet med 

ständiga förbättringar och är till för att hjälpa personalen i det dagliga arbetet. Genom att börja 

skapa standards för arbetsprocesserna ute på lagret säkerställer man att personalens kompetens 

behålls och att de tips och trix som finns i dagsläget görs till standard. Författarna tror också att 

standards för hur exempelvis en plocklista samt namngivning av nya produkter skulle underlätta 

arbetet för lagerpersonalen och leda till att arbetet effektiviseras samt att antalet fel plock 

minskas. Standarden beskriver också i vilken sekvens som olika moment skall utföras, vilket kan 

vara bra då personalen på lagret ibland hoppar över vissa viktiga kontrollmoment vilket leder till 

att fel vara ibland levereras till kund.  

 

7.2.5 Ökat samarbete mellan avdelningar  
Genom att skapa mer kommunikation mellan olika avdelningar är författarnas uppfattning att 

GOP skulle kunna komma tillrätta med flertalet av sina problem. Bristande kommunikation och 

samarbete är något som märkbart försvårar arbetet. Gemensamma lösningar på problem som 

finns inom organisationen skulle effektivisera flertalet utav de processer på lagret som studerats 

under företagsbesöket. Kvalitetsansvarig beskriver hur verksamheten i Stockholm har en 

gemensam fika där både ledningen samt lagerpersonal medverkar och diskuterar allt från 

problem och utveckling till mål och resultat. Detta gör att lagerpersonalen känner stöd samt att 

det finns intresse och engagemang vilket skapar motivation. Liknande typ av möten 

rekommenderar författarna skall ske på GOP Kungsbacka för att personalen skall känna att det 

finns intresse men också tid för att diskutera de problem och brister man upplever finns på lagret.    

 
7.2.6 Avvikelserapportering 
Avvikelserapporteringen ses idag av medarbetarna mer som en börda och något krångligt, och 

inte något som kan leda till förbättringar i verksamheten. Då avvikelserapporteringen sker 

lämnas även endast korta beskrivningar av orsaken bakom samt en kort beskrivningen av 

avvikelsen. Författarna tror att genom att specificera fler underrubriker (kategorier), exempelvis 

felsort och felantal, i AX kring avvikelserna så blir det både lättare att rapportera in avvikelserna 

samt underlättar analysen av dessa.  

 

Genom att underlätta detta arbete tror författarna att medarbetarna både känner att det är enklare 

att rapportera med tydlig kategorisering där de endast behöver klicka i kategorin jämfört med att 

skriva fritt. Författarna tror även att detta kan leda till att analysen kring avvikelser kommer att 

kunna effektiviseras då man direkt kan sammanställa de olika kategorierna och se mer specifikt 
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vart avvikelserna sker. De specificerade avvikelserna bör sedan kopplas till kostnadsbaser, 

kopplat antingen direkt till de krediteringskostnader som finns eller upprätta schablonbelopp för 

transporter, arbetstimmar samt andra kostnader som kan tänkas inkluderas. Författarna tror att 

genom att sätta ett monetärt värde på avvikelser så lyfter man upp de till ytan och motiverar ett 

förbättringsarbete kring dem.  

 
7.3 Metod och begränsningar 
Studien påbörjades genom en explorativ litteraturstudie med utgångspunkt att skaffa sig en 

teoretisk grund att utgå från vid arbetet. Författarnas åsikt är att detta har varit till stor hjälp att 

börja titta på ett brett perspektiv för att sedan arbeta sig vidare mot mer specifika teorier 

kopplade till ämnet med hjälp av en tratt-teknik. Genom detta arbetssätt skapades kunskaper vad 

tidigare forskning har resulterat i samt hur tidigare forskning har funnit sina framgångsfaktorer. 

 

Arbetet med informationsinsamlingen vid fallstudien var av kvalitativ karaktär och skedde 

främst på plats hos GOP i Kungsbacka samt genom studier av dokument innan besöket. 

Fallstudien var av explorativ karaktär och omfattades av observationer, studier av dataunderlag 

och intervjuer. Intervjuerna som gjordes var delvis strukturerade delvis ostrukturerade. Genom 

de ostrukturerade intervjuerna kunde respondenterna prata fritt vilket författarna anser hjälpte 

mycket för att skapa ett helhetsperspektiv kring verksamheten.  

 

Författarna anser dock att med mer tid att tillgå skulle det vara av nytta att göra ett till 

företagsbesök kopplat till studien för att kunna gå djupare in på specifika områden. Det skulle 

också vara av författarnas intresse att studera fler avvikelse stationer och studera hur olika 

felområden påverkar varandra. Vidare hade det även varit intressant att studera fler mindre 

organisationer med kundspecifika processer, detta för att kunna generalisera de problem och 

brister som finns inom företag utav denna kategori.   

 

Sammanfattningsvis anser författarna att den explorativa metoden som använts har fungerat bra 

sett till den tidsram som funnits för studien. Författarna anser också att denna har bidragit till att 

besvara den problemformulering som var uppsatt samt det syfte studien hade. 

 

Resultatet av studien kan uppfattas som att GOP har problem i sitt arbete och att medarbetarna är 

missnöjda. Författarna vill påpeka att så inte är fallet, dock har brister och avvikelser analyserats 

inom studien vilket lett till att fokus hamnat på de negativa aspekterna. 

 
7.4 Generaliserbarhet 
Under studien har stor vikt av arbetet fokuserats på GOP, och de arbetssätt samt de förslag som 

presenterats har varit anpassade för just GOP. Författarna anser därför att det kan vara svårt att 

direkt generalisera arbetssättet på en annan verksamhet. Det finns dock metoder som använts 

som författarna anses kan tillämpas, som metoden kring att explorativt använda tratt-teknik bör 

gå att tillämpa inom studier generellt inom många olika områden. Författarna anser även att 

medelstora företag i liknande bransch och liknande mognadsnivå gällande kvalitetsarbetet bör 

kunna hitta inspiration från arbetet och hitta åtgärdsförslag som skulle kunna tillämpas. 

 

7.5 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie har främst varit inriktad på en delstation inom verksamheten, orderplocken. Det 

skulle vara intressant att undersöka samtliga definierade delstationer inom verksamheten där 

avvikelser sker som fortsatt forskning. Det är författarnas bedömning att det skulle vara 

intressant om de förslag som ges i rapporten skulle gå att implementera inom dessa stationer, 

samt analysera om det finns relationer mellan delstationerna som är direkt kopplade till 

avvikelserna. Vidare skulle det vara utav intresse att studera ifall de upptäckta svagheterna hos 
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GOP går att finna hos andra liknade organisationer, detta för att kunna generalisera studien och 

skapa generella rekommendationer till organisationer med liknande struktur.  

 
7.6 Reflektion 
Som avslutning på detta avsnitt skulle vi vilja citera en av grundarna till dagens moderna 

kvalitetsarbete och skaparna av lean-production Taiichi Ohno som knyter samman säcken och 

sammanfattar vad stora delar utav detta arbete handlar om.  

 

”Att få in teorierna i huvudet är inte problemet. Problemet är att komma ihåg dem i kroppen, att 

handla efter dem instinktivt, att ha kraften att uthärda den träning som behövs längs vägen mot 

att segra i konkurrensen.” (Taiichi Ohno) 
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BILAGOR 
I detta avsnitt presenteras de bilagor som finns tillhörande arbetet. Först presenteras de bilagor 

som är kopplade till avvikelser, därefter bilder på delar av verksamheten som är av intressen 

samt slutligen den intervjumall som använts vid intervjun med kvalitets- och miljösamordnaren. 

 
Bilaga A – Exempel på plocklista inom GOP 
Denna bilaga visar ett exempel på en plocklista inom GOP. 
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Bilaga B – Bilder av orderplocken 
Denna bilaga visar bilder på hur orderplocken ser ut i dagsläget. 

 

 
Figuren visar hur olika material är placerade på hyllorna vid orderplocken 

 

 
Figuren visar den packningsstationen inom orderplocken där industriprodukter packas 
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Bilaga C – Avvikelsestatistik 
Denna bilaga visar den avvikelsestatistik författarna fick ta del av som senare användes för att 

analysera vilka som är de kritiska delarna av verksamheten. Denna bilaga ligger till grund för 

den utförda paretoanalysen. 

 
Tabell över samtliga avvikelser inom GOP 

Problemtyp Antal 

Fel vid orderplock 108 

Fel vid orderreg 101 

Kval/fysiskt fel lev 73 

Övrigt 47 

Internrevision 38 

Fel av leverantör 36 

Transportskada utlev 31 

Fel av transportör 25 

Fel vid sågn/klipp 20 

Fel vid inköp 12 

Fel i lagersaldo 9 

Kundklagomål 8 

Kundrelaterat fel 4 

Lagerskada 3 

Transportskada inlev 1 

Externrevision  

Totalt: 516 
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Bilaga D – Avvikelserapportering 
Denna bilaga visar hur avvikelserapporteringen ser ut hos GOP inom deras affärssystem. De 

olika stegen presenteras med bilder tagna ur affärssystemet.  

 

 

Figuren visar registrering av avvikelse 

 

 

 

 
Figuren visar hur ifyllnad av problemtyp samt felaktig kvantitet ser ut vid avvikelserapportering 
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Figuren visar hur beskrivning av avvikelser samt ev. orsak sker 

 

 

 

 

 
Figuren visar hur bifogandet av dokumentation kopplat till avvikelsen sker 
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Bilaga E - Avvikelsehanteringsprocessen inom GOP 
Denna bilaga visar en instruktion för hur avvikelsehanteringsprocessen på GOP ska ske. 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. K/M tilldelar ansvarig 

medarbetare avvikelsen i 

AX 

 

3.  Berörda medarbetare 

informeras och åtgärden 

införs.  

 

5. Uppföljning och 

utvärdering av den 

korrigerande åtgärdens 

verkan/resultat sker. 

Allt dokumenteras i AX 

4. Ansvarig medarbetare 

kontrollerar införandet 

och dokumenterar i AX 

6. Ansvarig medarbetare 

avslutar avvikelsen, och 

markerar den som 

slutförd i AX  

7. Om avslutet uppfyller 

givna krav för att kunna 

slutföras, stänger K/M 

avvikelsen i AX    

8. Ansvarig medarbetare 

sammanställer för 

redovisning inför 

Ledningens genomgång 

9. Ledningens genomgång 

fattar beslut om ev. vidare 

åtgärder 

Beslutad åtgärd har ej 

tillfredställande resultat 

2. Ansvarig medarbetare 

genomför orsaksanalys 

och fattar beslut om 

lämplig korrigerande 

åtgärd.  

Allt dokumenteras i AX 

Krav för stängning är inte 

uppnådda 
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Bilaga F – Exempel på avvikelserapport 
Denna bilaga visar ett exempel på en avvikelserapport komplett med korrigerande åtgärd. 
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Bilaga G – Intervjumall 
Denna bilaga visar den intervjumall som använts kring intervjun med kvalitets- och 

miljösamordnaren Gunnar Persson. 

 

Intervju med kvalitets- och miljösamordnare, Gunnar Persson 

 Introduktion kring hur Gunnar ser på kvalitetsarbetet 

 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

 Är ledningen och/eller medarbetarna engagerad i kvalitetsarbetet? 

 

 Hur har ni lyckats med att skapa en bra företagskultur kring kvalitetetsarbetet? 

 

 Vad mer kan man göra för att engagera fler medarbetarna? 

 

 Tycker du att det behövs mer utbildning inom området? Ex. 5S, Lean, PDCA etc.? 

 

 Hur ser samarbetet mellan företagets avdelningar ut? 

 

 Arbetar ni med projektgrupper med folk från olika avdelningar? 

 

 Hur tycker du att avvikelsesystemet fungerar? 

 

 Hur ser processen ut när du delegerar ut ansvaret kring avvikelserna? 

 

 Fungerar arbetet på ett tillfredställande sätt? 

 

 Tycker du avvikelserapportering har fungerat så här länge? 

 

 Tycker du avvikelserapporteringen fångar upp de problem som är viktigast att åtgärda? 

 

 Har du sett några resultat till följd av avvikelsehanteringen? 

 

 Hur tror du det systemet Håkan har implementerat skulle fungera inom andra 

avdelningar? 

 

 Tror du det är möjligt att minska kvalitetsbristkostnaderna med hjälp av 

avvikelsehanteringen?  

- Hur mycket? 

- Krävs det förebyggande kostnader/investeringar? 

 

 Leder arbetet till ett fortsatt arbete med ständiga förbättringar? 

 

 Används någon form av standard kring arbetet, exempelvis PDCA? 

 

 Ges feedback och återkoppling på arbetet till berörda? 

 

 Tycker du att resultaten av genomförda åtgärder verifieras och följs upp på ett bra sätt? 

 

 Hur fungerar förbättringsarbetet utifrån de anställda som exempelvis förslagslådor? 
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 Avsätts tillräckligt med resurser och tid för kvalitetsarbetet? 

 

 Ses problemen inom orderplocken som stora eller små sett till kostnaderna? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


