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Abstract 
All companies work in one way or another with processes, and how efficient the process flows are 
is of great importance for a company's success. Deviation management is a central company-
internal process that must ensure that problems that arise are remedied and that consequences are 
minimized. The purpose of the study is to identify improvements within the deviation management 
process. 
 
Theories about process improvements such as process management, flow efficiency and 
approaches to managing these such as TQM and Lean has served as foundation for the work. 
Furthermore theories about deviation management have been used. The study was performed as a 
single-case study with a qualitatively focused research method. To collect data observations, 
interviews and document collection were performed. Collected data were analyzed with the support 
of models and tools such as Ishikawa, 10M and brainstorming. 
 
The results showed that there were several shortcomings in the deviation management process. 
Identified shortcomings are linked to a lack of consensus on the process and working methods, a 
lack of resources, roles and responsibilities for deviation management, and a consensus with the 
supplier and controls of measures, drawings and arrival controls of components. 11 improvements 
were identified and presented related to identified shortcomings. Implementation of the proposed 
improvements could enable the company to streamline and assure quality through a clearer focus 
on processes and quality management. 
 
Key words: deviation management, flow efficiency, lean, process improvements, process 
management, waste, quality management 

Fel! Hittar inte referenskälla., Uppsala universitet. Fel! Hittar inte referenskälla.. Handledare: Fel! Hittar inte referenskälla., Ämnesgranskare: Fel! Hittar inte referenskälla., Examinator: Fel! Hittar inte referenskälla. 



 

 

Sammanfattning 
Alla företag arbetar på ett eller annat sätt med processer, och hur effektiva processflödena är har 
stor betydelse för ett företags framgång. Avvikelsehantering är en central företagsintern process 
som ska ombesörja att problem som uppstår åtgärdas och att konsekvenser minimeras, men även 
säkerställa att företaget drar lärdomar av det som hänt så att problemet inte uppstår igen. I denna 
studie identifieras förbättringsmöjligheter i en avvikelsehanteringsprocess genom kartläggning av 
processen, analys av brister och framtagning av förslag på åtgärder. Brister definieras som olika 
typer av problem som kan kopplas till processen. 
 
Teorier kring processförbättringar såsom processledning, flödeseffektivitet samt angreppssätt för 
att hantera dessa såsom TQM och Lean har legat till grund för arbetet. Vidare har teorier kring 
avvikelsehantering tillämpats. Studien utfördes på ett enskilt fall och med en kvalitativt inriktad 
forskningsmetod. För att samla in data utfördes observationer, intervjuer och insamling av 
dokument. Insamlad data analyserades med stöd av modeller och verktyg såsom Ishikawa, 10M 
och brainstorming.  
 
Resultatet visade att det fanns flertalet brister i den studerade avvikelsehanteringsprocessen. 
Identifierade brister kopplas till avsaknad av samsyn kring process och arbetssätt, avsaknad av 
resurs, roller och ansvar inom avvikelsehantering samt samsyn med leverantör och kontroller av 
exempelvis mått, ritningar och ankomstkontroller av komponenter. Vidare presenteras 11 lämpliga 
åtgärdsförslag för att hantera de identifierade bristerna. En implementering av föreslagna åtgärder 
möjliggör för fallföretaget att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet genom ett tydligare fokus på 
processer och systematiskt förbättringsarbete.  
 
Nyckelord: avvikelsehantering, flödeseffektivitet, kvalitetsledning, lean, processförbättringar, 
processledning, slöserier  
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1. Introduktion 
I detta kapitel ges en introduktion till att arbeta med processer och avvikelsehantering. 
Vidare redogörs studiens problembeskrivning samt syfte och frågeställningar.   
 
1.1 Inledning 
Idag är det vanligt att företag är beroende av att samverka med ett stort antal 
samarbetspartners och för en specifik produkt kan antalet leverantörer som är involverade i 
framställningen vara många. Samtidigt ställs allt högre krav på kvalitet och en snabb 
produktionstakt. För att ständigt förbättras och möta marknadens krav behöver företag 
bedriva ett aktivt kvalitetsarbete och kontinuerligt utvärdera befintligt arbetssätt och 
kvalitetsnivåer. Att leverera produkter med god kvalitet bidrar till nöjda kunder och stark 
konkurrenskraft medan bristfällig kvalitet leder till ökade kostnader och minskad lojalitet 
hos kunder (Mitchell, 1993).  
 
Många företag arbetar på ett eller annat sätt med processer och hur effektiva processflödena 
är har stor betydelse för ett företags framgång. Genom att fokusera på verksamhetens 
processer, och förbättra hur organisationen arbetar i stället för att endast fokusera på vad 
arbetet resulterar i, kan företag öka sin produktkvalitet, kostnadseffektivitet och 
kundnöjdhet (Bergman & Klefsjö, 2020). Att identifiera avvikelser innebär en möjlighet för 
företag att bli ännu bättre och öka kvaliteten på sina produkter, och med en god förmåga att 
hantera avvikelser tar företag ett aktivt ansvar att lyfta sina processer till en högre nivå 
(Höglund & Olsson, 2015). 
 
Avvikelsehantering är en central företagsintern process som ska ombesörja att problem som 
uppstår åtgärdas och att konsekvenser minimeras, men även säkerställa att företaget drar 
lärdomar av det som hänt så att problemet inte uppstår igen. Att avvikelser identifieras och 
rapporteras är avgörande för att fånga upp problem och på ett systematiskt sätt arbeta med 
att förbättra verksamheten och företagets produkter. En avvikelse kan enkelt definieras som 
något som skiljer sig från det som är förväntat (Bergman & Klefsjö, 2020). Avvikelser 
handlar således om sådant som inte överensstämmer med förväntningar, krav eller behov. 
Det kan röra sig om ekonomiska avvikelser, kundklagomål, störningar, variationer, tillbud, 
kvalitetsbrister eller defekter. Att hantera avvikelser handlar dels om att i samband med att 
avvikelser inträffar sätta in kortsiktiga åtgärder för att få kontroll över situationen och 
minimera eventuella konsekvenser, men det är även viktigt med ett långsiktigt perspektiv 
vid avvikelsehantering för att säkerställa att avvikelsen inte inträffar igen (Petersson, et al. 
2015).  
 
Företaget Scania, som har inspirerats av Toyota och haft ett starkt fokus på 
kvalitetsutveckling lanserade termen ”Vi älskar avvikelser”.  En ständigt lärande 
organisation behöver acceptera att man ibland kommer att misslyckas, acceptera dessa 
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misslyckanden och ta lärdom av det som inträffat i stället för att jaga efter syndabockar. Att 
älska avvikelser innebär att man ser avsteg och misslyckanden som möjligheter att 
utvecklas och bli bättre (Bergman och Klefsjö, 2020).  
 
1.2 Problembeskrivning  
För företag där många underleverantörer är involverade är risken stor att någonting går fel. 
Tillverkningsindustrin är exempel på sådan bransch och avvikelse kan handla om 
felbeställningar, måttrelaterade fel, transportskador eller monteringsskador. Företag som 
arbetar med tillverkning har ofta många underleverantörer involverade samtidigt som det 
ställs höga krav på produktkvalitet, säkerhet och arbetsmiljösäkerhet. 
 
Hanteringen av avvikelser är på många företag en bristfällig process. Trots att det vanligen 
finns roller och ansvar kopplat till avvikelsehantering kan arbetet liknas vid 
”brandsläckning” med kortsiktiga lösningar snarare än långsiktighet och förebyggande 
arbete med de problem som uppstår. Andra brister som kan förekomma är att det saknas 
dokumenterade och överenskomna processer och arbetssätt för att hantera avvikelser. Detta 
påverkar kommunikationen och samarbetet mellan de avdelningar som berörs av processen, 
vilket i sin tur kan leda till ineffektivitet och möjliga flaskhalsar. Avsaknad av mätning och 
styrning av processer är en annan brist som kan generera långa ledtider, ineffektivitet och 
bristande prioritering. Inom avvikelsehantering kan bristande styrning av processen leda till 
att avvikelser inte upptäcks eller åtgärdas i tid, vilket kan skapa merarbete såväl som extra 
kostnader för komponenter som behöver skrotas.  
 
Denna studie fokuserar på produktionsrelaterade avvikelser inom tillverkande företag och 
en avvikelse definieras som en defekt eller felaktig komponent. Exempel på defekter eller 
felaktiga komponenter kan vara repor, slitage eller andra skador. Det kan även röra sig om 
mekaniska fel, felaktiga mått, etiketter eller andra typer av fel som på något sätt påverkar 
prestanda eller funktionalitet. Brister definieras som olika typer av problem som kopplas till 
processen. Även slöserier i form av icke värdeskapande aktiviteter kan ses som brister i en 
process. Exempel på slöserier inom avvikelsehantering kan vara omarbete, väntan eller 
onödiga moment i samband med hanteringen av avvikelser.  
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att identifiera förbättringsmöjligheter inom 
avvikelsehanteringsprocessen på tillverkande företag.  
 
För att uppnå syftet ska följande frågor besvaras: 

• Hur ser avvikelsehanteringsprocessen ut?  
• Vilka brister finns i nuvarande avvikelsehanteringsprocess? 
• Hur kan dessa brister åtgärdas? 
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2. Teori 
I detta kapitel redogörs det för de teorier som studien berör. Första delen är teorier om 
processförbättringar och omfattar processorientering, processledning, flödeseffektivitet, 
TQM och Lean. Den andra delen berör teorier kring avvikelsehantering och omfattar 
definition av avvikelser samt arbetssätt för identifiering, analys och hantering.  
 
2.1 Processförbättringar  
Processförbättringar och teorier om processer, processledning och flödeseffektivitet har 
valts då studien syftar till att kartlägga och analysera en specifik process och identifiera 
möjliga förbättringar. Genom att lyfta in teorier som rör processledning och 
flödeseffektivitet kunde processen studeras och brister identifieras ur flera olika 
processperspektiv. Som övergripande metodiker och filosofier kring kvalitetsledning och 
ständiga förbättringar valdes TQM och Lean 14 principer som angreppssätt och teoretisk 
grund för att föreslå åtgärder för att hantera brister och eliminera identifierade slöserier. 

2.1.1 Processer  
Det finns många begrepp som på olika sätt beskriver innebörden av att arbeta med 
processer. Många verksamheter inför idag processorientering vilket innebär att företag ser 
sin verksamhet ur ett processperspektiv, det vill säga en struktur av processer som i sin tur 
består av nätverk av aktiviteter. Processer baseras på samverkan mellan människor och 
avdelningar och processorientering anses skapa en ökad förståelse för helheten hos 
medarbetarna som ingår i processerna vilket leder till ökad motivation. Att se sin 
verksamhet i processer har visat sig ha fler fördelar, däribland ett ökat fokus på företagets 
kunder och deras behov, underlättat lärande och förutsättningar för att arbeta med 
förbättringar samt ett bättre ledarskap (Sörqvist, 2013). Bergman & Klefsjö (2020) anser att 
processorientering stimulerar proaktivitet och förebyggande arbete samt bidrar till en mer 
flexibel organisation som vid behov snabbt kan ställa om efter kundernas förändrade krav 
och önskemål. Vidare bidrar processorientering till att grundorsaker till problem analyseras 
och att organisationen blir bättre på att fatta faktabaserade beslut.  
 
Även företag som inte aktivt väljer ett processorienterat synsätt berörs trots allt av detta 
eftersom processer finns i alla typer av verksamheter, oavsett om det finns en medvetenhet 
och fokus kring det eller om detta saknas (Ahlin, 2017). En central aktivitet inom 
processorientering är att identifiera och definiera verksamhetens processer vilket kan ske på 
olika sätt. SIPOC är en mycket övergripande och enkel modell som innehåller centrala 
delar som Supplier-Input-Process-Output-Customer. Ett flödesschema är en annan typ av 
processbeskrivning som beskriver arbetsmoment i ett flöde med symboler som länkas 
samman med pilar (Sörqvist, 2013). Ahlin (2017) lyfter vikten av att välja en modell som 
medarbetarna känner igen sig i och inte är för svårbegriplig eftersom processer syftar till att 
vara tydliggörande. Han beskriver även att symboler kan användas för att visualisera olika 
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typer av aktiviteter, beslutspunkter och dokument som kan finnas i en process. 
Processkartläggning med hjälp av simbanor (se exempel i figur 1) är en modell som kan 
användas när det finns ett behov av att visualisera faser eller personalens insatser i en 
process. Man kan använda sig av både vertikala och horisontella simbanor där en simbana 
kan representera en specifik avdelning eller en aktivitetskategori såsom ”Bokföring” 
(Ahlin, 2017). 
 

 
Figur 1 - Exempel på en vertikal simbana (Ahlin, 2017, s.34) 

2.1.2 Processledning 
Bergman & Klefsjö (2020) presenterar processledning som arbetssätt och menar på att detta 
har tillämpats inom inköp och produktutveckling med mycket goda resultat. Processledning 
innebär att företag kontinuerligt arbetar med att utveckla och förbättra sina processer. 
Arbetssättet kan sammanfattas i fyra steg:   

1. Organisera: Utse processägare och processförbättringsgrupp till processen 
2. Förstå: Definiera processens gränssnitt, mottagare och leverantör. Kartlägg processen 

genom att dokumentera arbetsflödet. 
3. Observera: Bestäm hur processen ska mätas och utför mätningar regelbundet 
4. Förbättra: Analysera utfallet från mätningarna i syfte att förbättra processen 

 
Ahlin (2017) lyfter tre frågeställningar som är viktig att ställa sig vid processledning: 
Varför existerar processen? Hur fungerar processen? Hur kan processen förbättras?  
 
Det finns ett starkt fokus på organisation inom processledning. Bergman & Klefsjö (2020) 
beskriver tre viktiga roller:  
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• Processägaren som ansvarar för att upprätta ramar och regelverk för processen. 
Processägaren bör ha mandat att styra över sådant som har en direkt påverkan på 
processen. Vidare bör processägaren ansvara för att beställa de resurser som behövs, 
men äger inte nödvändigtvis resurserna själv. Exempel på detta kan vara stöd från 
funktioner såsom marknad och IT. Ett otydligt processägarskap kan leda till en intern 
maktkamp kring resurser.  

• Processledaren som har det operativa samordnaransvaret. Processledaren bör ansvara 
för att fatta operativa beslut om omprioriteringar och resurser samt leda arbetet med 
att mäta och förbättra processen. 

• Kompetensförsörjare som är de som ansvarar för att förse processen med de resurser 
och den kompetens som behövs och anpassa bemanningen i förhållande till 
efterfrågan. Kompetensförsörjaren bör även ha rollen som mentor eller coach med 
syftet att säkerställa att medarbetarna får utbildning och återkoppling. 

2.1.3 Flödeseffektivitet 
Att planera och utveckla mätsystem för en process är ett viktigt steg i utvecklingsarbetet 
efter att en process är framtagen och ansvaret definierat Ahlin (2017). Det finns olika sätt 
att mäta processeffektivitet. Ett sätt är att mäta hur väl resurserna utnyttjas under en viss 
tidsperiod, så kallad resurseffektivitet. Ett annat sätt är att mäta den tiden som enheten som 
enheten i processen erhåller värde, så kallad flödeseffektivitet.  
 
Flödeseffektivitet definieras som ”summan av tiderna för de värdeskapande aktiviteterna i 
förhållande till den totala genomloppstiden” (Bergman & Klefsjö, 2020). Att kartlägga 
värdeskapande aktiviteter beskriver även Liker (2009) som en del av filosofin kring 
eliminering av slöserier inom Lean. Att genomföra en värdeflödesanalys, även kallad Value 
Stream Mapping (VSM) är ett sätt att visualisera processer på. Denna modell fokuserar på 
värdeskapande och ledtider (Wilson et.al, 2017). 
 
För att förbättra flödeseffektiviteten behöver orsakerna till slöserier och de köer som 
uppstår i flödet utredas och reduceras. Ett sätt att lösa detta kan vara genom så kallade one-
stop-shop, även kallat lösningsverkstad, som innebär att nödvändig kompetens samlas kring 
problemet istället för att exempelvis en produkt skickas runt mellan olika avdelningar och 
specialister för åtgärd. I en one-stop-shop sker all problemlösning vid ett och samma 
tillfälle vilket kortar ner ledtiden samt informationsöverföringen mellan specialisterna 
(Bergman & Klefsjö, 2020).  

2.1.4 TQM 
Total Quality Management, eller offensiv kvalitetsutveckling som är den svenska 
benämningen, kännetecknas som ett kvalitetssystem samt de processer och resurser som 
behövs för att implementera kvalitetsledning. Det är ett tillvägagångssätt för att förbättra 
effektiviteten, flexibiliteten och konkurrenskraften hos ett företag samt för att kunna möta 
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kundernas krav. Det handlar om att förbättra organisatoriska resultat genom kontinuerlig 
förbättring av företagets aktiviteter och processer. Framgångsrik TQM kräver engagerad 
personal samt systematiska kontroller och uppföljningar (Tesfaye & Kitaw, 2017).   
 
Chen (2015) definierar TQM som en integrerande ledningsfilosofi för kontinuerlig 
förbättring av kvaliteten på produkter och processer för ökad kundnöjdhet. TQM inkluderar 
alla aktiviteter som rör kvalitet i ett företag, såsom kvalitetsdesign och utveckling, 
kvalitetskontroll och underhåll samt kvalitetsförbättring och kvalitetssäkring. TQM kan ses 
som ett flerdimensionellt koncept som omfattar sociala och tekniska dimensioner, eller 
mjuka och hårda inslag. Mjuka TQM hänvisar vanligtvis till de organisatoriska 
kulturegenskaperna i kvalitetshantering, såsom arbetskraftengagemang, delad vision och 
team med mera. Hårda TQM innebär tekniker och verktyg för kvalitetshantering som 
exempelvis processkontrollverktyg och kvalitetsinformationssystem (Chen, 2015).  
 
Vidare nämner Bergman och Klefsjö (2020) att grunden till ett framgångsrikt TQM byggs 
upp med ett stödjande och engagerat ledarskap för kvalitet. Utöver stödjande och engagerat 
ledarskap nämner författarna sex värderingar som bör vara en del av företagets kultur och 
fungera som principer i arbetet med kvalitetsutveckling. Dessa sex värderingar ses som 
hörnstenarna inom offensiv kvalitetsutveckling och presenteras i figur 2 nedan.   
 

 
Figur 2 - Hörnstenarna inom offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2020, s.49) 

 
Sätt kunderna i centrum 
Att sätta kunderna i centrum innebär att specificera vilka organisationens kunder är, ta reda 
på kundernas behov och förväntningar samt att se till att uppfylla och helst överträffa dessa 
(Bergman & Klefsjö, 2020). 
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Basera beslut på fakta  
Detta innebär att inte låta vilseledande information och slumpfaktorer ha en avgörande 
betydelse samt att kunna skilja på verklighet och ”brus”. Att basera beslut på fakta kan 
innebära att samla in, strukturera och analysera information. Information kan vara 
numerisk, i form av mätetal, men även verbal i form av tyckanden och åsikter (Bergman & 
Klefsjö, 2020). 
 
Arbeta med processer  
Genom att arbeta med processer är det möjligt att studera flöden vilket möjliggör att 
förbättra ”hur” man arbetar i stället för att endast fokusera på ”vad” resultatet blir. Genom 
att fokusera på förbättring av processer möjliggörs ett bättre, smartare och mer 
kostnadseffektivt arbetssätt som kan bidra till produkter som ger större värde åt kunden 
(Bergman & Klefsjö, 2020). 
 
Arbeta med ständiga förbättringar  
Externa kundkrav på kvalitet ökar, nya tekniska lösningar lanseras på marknaden och nya 
former för affärsverksamheter skapas. Därav är det viktigt för företag att ständigt anpassa 
sina produkter och erbjudanden till nya kundbehov och förbättra egenskaperna hos de 
befintliga produkterna. I takt med detta behöver även verksamheters processer förbättras för 
att hänga med marknaden i utvecklingen. Att sluta utvecklas skapar fördelar för 
konkurrenter och ökar risken att bli omkörd på marknaden (Bergman & Klefsjö, 2020). 
 
Skapa förutsättningar för delaktighet 
Att skapa förutsättningar för delaktighet är en viktig hörnsten för ett framgångsrikt 
kvalitetsarbete inom TQM. Detta innebär att underlätta för medarbetare att vara delaktiga, 
aktivt påverka beslut och ha inflytande i förbättringsarbetet. Hörnstenen är en förutsättning 
för att medarbetare ska göra ett bra arbete samt för att öka engagemanget inom arbetet för 
att vilja bidra till förbättringar. Att skapa möjlighet till delaktighet innebär att aktivt ta bort 
de hinder för delaktighet som ofta byggs upp i organisationer. För att kunna vara delaktig är 
det viktigt att medarbetare ser och förstår sin roll inom organisationen och förstår effekten 
av sina handlingar. Det är inte bara personal inom organisationen utan även de leverantörer 
som bidrar med material eller komponenter som bör få möjligheten att engagera sig i 
förbättringsarbetet (Bergman & Klefsjö, 2020). 
 
Utveckla ett engagerat ledarskap  
Ett engagerat ledarskap är en förutsättning för medarbetarnas engagemang och delaktighet. 
Det innebär att ledare och chefer på olika nivåer ät trovärdiga, tydliga och skickliga i sin 
kommunikation. Ledarna bör fungera som föredömen inom organisationen. Vidare menar 
författarna att ledare och chefer bör vara närvarande bland sina medarbetare för att bli 
medvetna om hur deras eget beteende påverkar möjligheten att bygga upp en stark 
kvalitets- och förbättringskultur (Bergman & Klefsjö, 2020).  



 8(69) 
 

   
 

2.1.5 Lean:14 principer 
Lean är en metodik som utvecklades hos Toyota i Japan under 1990-talet. Det är en 
användbar metodik för att förenkla och effektivisera processer genom att identifiera och 
eliminera slöserier samt icke-värdeskapande aktiviteter. Inom Lean ligger ett stort fokus på 
flöden. Metodiken omfattar 14 principer som används som stöd för tillämpning och 
implementering av arbetssättet. Principerna ska vara möjliga att applicera inom alla typer 
av verksamheter och företag kan välja de principer som passar den specifika verksamheten 
(Liker, 2009). Principerna delas in i fyra områden: filosofi, processer, anställda & partners 
samt problemlösning. Områdena och de 14 principerna sammanfattas nedan.  
 
Filosofi: Långsiktigt tänkande  
Princip 1: Basera beslut på långsiktigt tänkande, även om det sker på bekostnad av 
kortsiktiga ekonomiska mål. Principen handlar om att göra det som på lång sikt är rätt för 
företaget, anställda, kunder och för samhället i helhet. För att lyckas med Lean är det viktigt 
att sätta värde på implementeringen, vidta åtgärder och gå till handling (Liker, 2009). 
 
Processer: Eliminera slöseri  
Princip 2: Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problem till ytan. Rätt process 
ger rätt resultat. Denna princip handlar om att skapa kontinuerliga flöden där det är möjligt 
samt att korta ner ledtider genom att eliminera slöseri. Ett kontinuerligt flöde är inte alltid 
tillämpbart och det kan vara utmanande att införa. Fördelar med kontinuerliga flöden i 
processer är att det bygger in kvalitet och att problem kan upptäckas och avhjälpas snabbt 
(Liker, 2009). 

Princip 3: Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion. Principen handlar om att 
fokusera på att eliminera lager snarare än att hantera dem. Tillverkning och påfyllning sker 
vid behov och överproduktion undviks i så stor utsträckning som möjligt, även om en 
minibuffert kan vara nödvändigt (Liker, 2009).  

Princip 4: Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka). Principen tillämpas för att erhålla en 
jämnare arbetsbelastning. Fokus ligger på ”De tre M:en” Muda, Muri och Mura.  
Muda: Icke-värdehöjande slöseri, Muri: Människor och utrustning ska inte överbelastas och 
Mura: Jämna ut ojämnheter för att undvika en ojämn arbetsbelastning (Liker, 2009). 

Princip 5: Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem. Rätt kvalitet 
från början (jidoka). Principen handlar om att göra rätt från början genom att felsäkra 
arbetet. Genom att få upp problem till ytan och stoppa processen vid fel det händer kan 
problem rättas till innan samma fel återupptas (Liker, 2009). 

Princip 6: Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och 
personalens delaktighet. Standardiserade arbetssätt ligger till grund för ständiga 
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förbättringar och kvalitet. Om arbetssättet inte är standardiserat blir effekten av 
förbättringar inte lika stor då det finns risk för att medarbetare arbetar olika (Liker, 2009).  

Princip 7: Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda. Visuell styrning gör 
det möjligt för medarbetare att snabbt se hur arbetet skall genomföras samt hur arbetet 
ligger till och om det finns avvikelser. Principen handlar även om att städa upp processen 
för att synliggöra eventuella problem (Liker, 2009). 

Princip 8: Använd endast pålitlig, väl utprovad teknik som stödjer personalen och 
processerna. Ny teknik bör vara visuell och stödja personalen, processen och 
värdegrunden. Implementering bör ske i små steg för att säkerställa stabilitet och det är 
fördelaktigt att ha en back-up plan om någon skulle hända den nya tekniken (Liker, 2009). 

Anställda & Partners: Respekt, utmana och låt dem växa 
Princip 9: Utveckla ledare som förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär ut till 
andra. Principen handlar om att lära upp befintliga ledare snarare än att hyra in nya. Lean-
ledare riktar fokus på företagets bästa och tänker framåt. Problem ses som ett tillfällen då 
medarbetare får möjlighet att utvecklas (Liker, 2009). 

Princip 10: Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi. 
Medarbetarna utför det värdehöjande arbetet inom organisationen. Denna princip handlar 
om att respektera människor och ständigt utmana dem till att bli bättre. Lyckas man att sätta 
ihop team som motiverar och lär sig av varandra samt fokuserar på förbättring så kommer 
långsiktighetstänket mer naturligt (Liker, 2009).  

Princip 11: Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att 
utmana och hjälp dem att bli bättre. Genom att hjälpa andra utvecklas man även själv. 
Denna princip handlar om att sätt samma krav hos leverantörer som man har inom den egna 
verksamheten för att utmana och stötta deras förbättringsarbete (Liker, 2009).  

Problemlösning: Ständiga förbättringar, ständigt lärande 
Princip 12: Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (genchi genbustu). 
Denna princip handlar om att främst chefer, ledare och tekniker bör själva gå ut och kolla 
på problemet med egna ögon för att förstå situationen (Liker, 2009).  

Princip 13: Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, 
verkställ snabbt. Principen handlar om att all fakta ska fram på bordet och de beslut som tas 
görs i konsensus. Liker (2009) nämner fem viktiga punkter vid beslutsfattande:  

1. Ta reda på vad som händer (”gå och se”)  
2. Sätta sig in i underliggande orsaker (5 varför)  
3. Överväg samtliga alternativ i detalj och motivera vald lösning  
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4. Skapa konsensus (anställda och externa partners)  
5. Använd effektiva kommunikationsmedel för att genomföra punkt 1-4  

Det är ett fördelaktigt arbetssätt då man för fram mycket fakta inför beslut, samtliga parter 
blir engagerade i beslutet och alla inblandade har då god kunskap om åtgärden inför 
implementering (Liker, 2009). 

Princip 14: Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hensei) och 
ständigt förbättra (kaizen). En lärande organisation innebär att varje medarbetare ska 
utveckla sig själv och sina processer kontinuerligt genom ständig förbättring tillsammans 
med teamet (Liker, 2009).  

2.1.6 Lean: Slöserier 
Slöserier är enligt Douglas et al. (2015) en mänsklig aktivitet som brukar resurser men inte 
skapar något värde. De åtta icke-värdeskapande typerna av slöseri är följande: 
 
1. Överproduktion: produktion sker före efterfrågan vilket skapar slöseri genom överlager, 

kostnader för lagerhållning och transporter.  
2. Väntan: i form av olika typer av ledtider eller väntan på att det tidigare processteget 

levererar, övervakning av automatiska maskiner, väntan på reservdelar och så vidare.  
3. Onödiga transporter/förflyttningar: förflyttning av material som inte kräver att flyttas 

för bearbetning och ineffektiva transporter.  
4. Överarbetning/felaktig bearbetning: att vidta onödiga åtgärder för att bearbeta 

komponenten, att göra mer arbete än vad som ger värde.  
5. Överlager: alla komponenter, pågående arbete och färdiga varor som bara ligger på 

lager. Det handlar om onödiga mängder råvaror, produkter i arbete eller färdiga 
produkter som orsakar längre genomflödestider.  

6. Onödiga arbetsmoment: människor eller utrustning som går/rör sig mer än nödvändigt 
för att utföra processen.  

7. Felaktiga produkter/defekter: arbete som är förknippat med att identifiera och korrigera 
defekter. Det handlar om reparationer, omarbetning, skrotning, ersättningsproduktion 
och kontroll är slöseri med hantering, tid och energi.  

8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda: att inte använda anställdas fulla kompetens och 
förmågor. Man går miste om idéer, förbättring och tillfällen att lära.  

(Douglas et al. 2015) 
 
Vidare nämner Liker (2009) att överproduktion är det allvarligaste typen av slöseri då den 
orsakar flera andra slöserier. Att producera mer än vad som efterfrågas leder till överlager. 
Material och produkter blir då liggande i väntan på nästa steg. Problemet med buffertlager 
(mellanlagring mellan processens steg) är att defekta komponenter kan ha funnits i 
processen och legat i buffertlagret i flera veckor innan felet upptäcks.  
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År 2020 genomfördes en studie på två stora svenska tillverkningsföretag med syfte att 
undersöka fenomenet av en ny form av slöseri, så kallad ”digital waste”. Data får idag allt 
större betydelse som underlag för företag att fatta faktabaserade beslut och inom 
tillverkningsindustrin spelar avancerade analyser av data en allt större roll för utveckling av 
processers prestanda. I studien identifierades enligt Alieva och von Haartman (2020) tre 
nivåer av datarelaterade slöserier i företagens produktionsprocesser: 

1. Okunnighet – data samlas inte in eller analyseras 
2. Data samlas in, men analyseras inte för att skapa värde 
3. Data samlas in och analyseras, men analyserna leder inte till förbättring 

 
2.2 Avvikelsehantering 
Avvikelsehanteringsprocessen är för många företag en central process för att hantera och 
förebygga avvikelser. För att studera processen har teorier som beskriver grundläggande 
förhållningssätt och nyckelfaktorer för avvikelsehantering valts. En väl fungerande 
avvikelsehantering bygger på en tydlig definition av avvikelser, en process som beskriver 
hur avvikelser ska identifieras, rapporteras, analyseras och hanteras samt proaktivt arbete 
för att förebygga uppkomsten av avvikelser.  

2.2.1 Definition av avvikelse 
En generell och övergripande definition av avvikelse är när något inte överensstämmer med 
förväntningar, krav eller behov. SiS (2020) definierar i 9000:2015 en avvikelse som “icke-
uppfyllande av ett krav” och ett krav i sin tur definieras som “behov eller förväntningar 
som är angivna, underförstådda eller obligatoriska”. Vad som definieras som en avvikelse 
inom ett företag beror således på företagets specifika behov, förväntningar och krav. 
 
Olika typer av avvikelser kan uppstå inom olika delar och processer i en verksamhet. 
Generellt kan problem som förekommer delas in i tillfälliga och kroniska. Tillfälliga 
avvikelser är temporära, slumpmässiga och sporadiska problem som uppstår medan 
kroniska problem är sådant som verksamheten lärt sig att leva med och således accepteras 
av organisationen. Dessa typer av problem kan vara såväl dolda som synliga och är ofta 
orsak till stora kostnader för företag. Att fokusera på att identifiera och eliminera ett 
företags kroniska problem ses därför som ett framgångsrikt förbättringsarbete (Sörqvist, 
2017).  
 
För företag där många underentreprenörer eller underleverantörer är involverade är risken 
stor att någonting går fel. Byggbranschen och tillverkningsindustrin är exempel på sådana 
branscher och avvikelse kan handla om felbeställningar, måttfel, transportskador eller 
monteringsskador. Inom tillverkningsindustrin är det ofta ett stort antal underleverantörer 
inblandade. Företag som arbetar med tillverkning har ofta många underleverantörer 
involverade samtidigt som det ställs höga krav på produktkvalitet, säkerhet och 
arbetsmiljösäkerhet.  
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2.2.2 Identifiering, analys och hantering av avvikelser  
Avvikelsehantering är en viktig företagsintern process som ska ombesörja att problem som 
uppstår åtgärdas och att konsekvenser minimeras, men även säkerställa att företaget drar 
lärdomar av det som hänt så att problemet inte uppstår igen. Att avvikelser identifieras och 
rapporteras är avgörande för att fånga upp problem och på ett systematiskt sätt arbeta med 
att förbättra verksamheten och företagets produkter.  
 
Petersson et al. (2015) beskriver att ett hållbart förbättringsarbete baseras på identifiering, 
analys och hantering avvikelser. Organisationer som ser avvikelser som möjligheter att 
utvecklas och uppnå sina mål har goda förutsättningar att uppnå enastående resultat på sikt. 
Höglund och Olsson (2015) lyfter vikten av att det finns en dokumenterad process för 
analys och hantering av avvikelser som säkerställer att problemen inte uppstår på nytt, samt 
att det är tydligt definierat vem som ansvarar för att vidta åtgärder när avvikelser 
identifieras. 
 
En viktig komponent för att uppnå en fungerande avvikelsehantering är att ledare och 
medarbetare i verksamheten drar åt samma håll (Petersson, et al., 2015). En anledning till 
att avvikelser inte rapporteras kan vara så kallad ”lärningsångest” vilket innebär att det kan 
ta emot att erkänna att något är fel och acceptera att man behöver förändras eftersom det 
ger en känsla av förlorad självkänsla och identitet (Shahbudin, & Taib, 2011). Om 
medarbetarna på ett företag blir ifrågasatta när avvikelser uppstår finns stor risk att 
personalen börjar dölja avvikelser. Om det istället är arbetssätten som ifrågasätts när 
avvikelser uppstår ökar chanserna att personalen vågar rapportera (Petersson, et al., 2015). 
 
Om det finns många identifierade avvikelser kan en prioriteringsmodell som kallas PICK-
chart vara användbar (se figur 3). Modellen är utvecklad av företaget Lockheed Martin för 
att organisera och prioritera processförbättringar. Modellen består av fyra fält där förslag 
eller åtgärder sorteras in utifrån en bedömning av hur stor effekten skulle bli om de 
genomförs samt hur stor insats som krävs. Med effekt avses effekt i relation till 
verksamhetens mål och med insats avses exempelvis kostnad, resurser och tid. De åtgärder 
som hamnar i fältet ”Genomför” får högst prioritet då dessa ger högst effekt för minst 
insats. De förslag som hamnar i fältet ”Avfärda” bör inte åtgärdas alls då insatsen bedöms 
som större än önskad effekt. Åtgärder som hamnar i fältet ”Utmana” ger stor effekt men 
kräver också en stor insats och bör därför övervägas att genomföras på ett strukturerat sätt, i 
exempelvis projektform. Åtgärder som hamnar i fältet ”Möjligt” har liten effekt men kräver 
samtidigt inte någon större insats och är därför möjliga att genomföra enkelt (Petersson, et 
al., 2015). 
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Figur 3 - PICK-chart: prioritering av avvikelser och åtgärder (Petersson, et al., 2015, 

s.185) 
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3. Metod 
I detta kapitel redogörs för vilken typ av studie som har genomförts, en kort presentation av 
fallföretaget samt motivering till valda metoder för datainsamling och dataanalys som har 
använts för att besvara studiens frågeställningar. Vidare beskrivs validitet, reliabilitet och 
generaliserbarheten för studien och vilka åtgärder som vidtagits för att stärka dessa. 
 
3.1 Design av studien  
I detta avsnitt redogörs för fallstudie, fallstudieföretaget samt kvalitativ forskningsmetod. 

3.1.1 Fallstudie  
Denna studie har genomförts i form av en fallstudie och den studerade processen var en 
produktionsrelaterad avvikelsehanteringsprocess. Enligt Patel och Davidson (2019) utgår 
fallstudier från ett helhetsperspektiv med insamling av så täckande information som 
möjligt. Vidare menar författarna att fallstudier är användbara vid studier av processer och 
förändringar. Det finns kritik riktat kring fallstudier då de generellt sett inte anses vara 
generaliserbara. Flyvbjerg (2006) menar att det är möjligt att generalisera genom att testa 
hypoteser beroende på det specifika fallet och hur det väljs. Vidare menar författaren att 
fallstudier är behjälpliga och ett effektivt medel för kunskapssamling samt som 
komplement till vetenskaplig utveckling. Andra fördelar författaren nämner med att utföra 
enskilda fallstudier är att de möjliggör undersökning av studieobjektets fenomen/företeelser 
i dess verkliga miljö, samt att en djupgående undersökning är möjlig då man endast ser till 
ett fall. Detta till skillnad från andra typer av studier där man fokuserar på att få en större 
bredd i studien (Flyvbjerg, 2006).  
 
I denna studie har en företagsintern process studerats som ett enskilt fall. Genom att studera 
en specifik avvikelsehanteringsprocess möjliggjordes en djupare analys och detaljerad 
kartläggning av processens flöde. Det gjorde det även möjligt att identifiera brister och 
förbättringsmöjligheter ur ett medarbetarperspektiv. 

3.1.2 Fallstudieföretaget 
Fallföretaget är ett mindre forskande och tillverkande företag med totalt 75 anställda som är 
placerade på huvudkontoret i Stockholm. Företaget levererar sina produkter till kunder 
världen över och samarbetar med ett stort antal leverantörer. Vidare samarbetar företaget 
med partners för att sätta ihop produkterna i kompletta system på plats hos kund. Den 
studerade processen är en del av företagets produktion som består av 12 medarbetare. 
Produktionen består av avdelningarna Montering, Testning, Planering/Inköp och 
Lager/Tvättning. Inom produktionen har ett kvalitetsarbete påbörjats som bland annat 
omfattar införande av Lean, främst med fokus på enstycksflöden och metodiken 5S. Det 
pågår även ett arbete med att standardisera arbetssätt samt kartlägga och förbättra 
processer.  
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Det valda fallföretaget är ett lämpligt företag utifrån syftet att identifiera 
förbättringsmöjligheter inom avvikelsehanteringsprocessen genom att kartlägga en process, 
analysera brister och föreslå åtgärder. Företaget är ett mindre industriellt tillverkande 
företag som dagligen hanterar olika typer av produktionsrelaterade avvikelser. Vidare 
tillverkar företaget komplexa produkter med höga säkerhets- och arbetsmiljösäkerhetskrav 
och har därför en känslig process för avvikelser då toleransgränserna för produkternas 
komponenter är mycket små. Detta ställer i sin tur höga krav på företagets leverantörer att 
leverera i enlighet med överenskommelse och ritningsmått. Det är även viktigt med ett 
kontinuerligt och effektivt produktionsflöde för att monteringen av produkterna ska ske så 
smidigt och problemfritt som möjligt.  

3.1.3 Forskningsmetod och arbetssätt 
Denna studie har en kvalitativt inriktad metod, vilket innebär ett fokus på att utforska, tolka 
och förstå människors upplevelser, som exempelvis förståelsen för hur ett arbete fungerar 
utifrån medarbetares upplevelser av detta. Till skillnad från kvantitativa studier som 
fokuserar på statistiska värden och hårda data såsom mängd och frekvens fokuserar 
kvalitativa studier på mjuka subjektiva värden såsom interaktioner och sociala system 
(Patel & Davidson, 2019). Kvalitativ metod har valts då att studien syftar till att identifiera 
förbättringsmöjligheter inom avvikelsehanteringsprocessen med utgångspunkt i 
medarbetarnas upplevelser. För att skapa förståelse för processen lades fokus på de 
medarbetare som dagligen arbetar med och berörs av processen. På så sätt kunde 
aktivitetsflöde och problem förstås och jämföras utifrån medarbetarnas faktiska 
upplevelser.  
 
För att kartlägga processen och definiera ett nuläge som överensstämmer med verkligheten 
hos fallföretaget var det viktigt att deltagarna lämnade sanningsenlig information. Yin 
(2013) menar att kvalitativ forskning möjliggör för deltagare att svara sanningsenligt utan 
att begränsas av forskares frågeformulär. Kvalitativ forskningsmetod utmärker sig genom 
sin förmåga att återge deltagarnas åsikter och synsätt. Vidare menar författaren att det är 
fördelaktigt att tillämpa kvalitativa metoder när det finns ett behov av stor flexibilitet och 
att inte begränsas av ett fast upplägg, samt vid insamling av data med syfte att uppfatta 
omständigheter och sammanhang (Yin, 2013). Den kvalitativa metoden kan komma att 
kompletteras med kvantitativ analys för syftet att undersöka rotorsaker och samband.  
 
Då det förekommer vedertagna och beprövade metoder och verktyg för att definiera, mäta 
och utveckla processer har denna studie har utgått från befintliga teorier som rör 
processutveckling. Valda teorier har genom studien applicerats i kontexten 
avvikelsehantering inom tillverkande företag.  
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3.2 Datainsamlingsmetod  
I detta avsnitt redogörs studiens datainsamlingsmetod. Det utfördes observationer, 
intervjuer och dokumentinsamling. Vidare listas samtliga datainsamlingstillfällen i en tabell 
med datum, deltagare, datainsamlingsmetod samt varaktighet.  

3.2.1 Observationer 
För att svara på de två första frågeställningarna i studien genomfördes först en observation i 
form av en rundvisning i företagets produktion. Syftet med observationen var att få en bild 
av den fysiska miljön och funktionerna inom produktionen. Observationer kan vara 
ostrukturerade (utforskande utan gränser för vad som observeras) eller strukturerade (det 
är givet vilket problem och situationer som ska observeras) (Patel & Davidson, 2019). 
Ostrukturerad observation genomfördes då det inte var avgränsat eller bestämt vilken del av 
produktion som skulle observeras eller vilka processer eller personer som skulle ingå i 
observationen. Ostrukturerad observation valdes vid första besöket för att få en så bred 
uppfattning om hela produktionsavdelningen som möjligt och få en bild av hur gränssnitten 
mellan avdelningarna inom produktion såg ut. Data samlades in i form av anteckningar. 

3.2.2 Intervjuer  
För att studera och kartlägga avvikelsehanteringsprocessen genomfördes kvalitativa 
intervjuer. Syftet med kvalitativa intervjuer är att upptäcka och identifiera egenskaper eller 
struktur hos något, vilket exempelvis kan vara respondentens uppfattningar. I en kvalitativ 
intervju är både intervjuare och respondenten medskapare i samtalet. För att tillräckligt med 
information ska ges kring det som efterfrågas är det viktigt att intervjuaren kan samtala med 
respondenten så att denne inte känner sig hämmad (Patel & Davidson, 2019). Kvalitativa 
intervjuer valdes då det fanns ett behov av att skapa en heltäckande nulägesbild över 
processen och det valda förbättringsområdet. Intervjuer genomfördes med Production 
Material Handler och Purchasing Manager. Production Material Handler intervjuades som 
ansvarig för handläggning av avvikelser och reklamationer. För att få en god förståelse för 
hela processflödet fick respondenterna prata fritt och en dialog fördes under samtalen. 
Respondenternas svar noterades under samtalens gång. Efter intervjuerna genomfördes 
informationscheckar för att säkerställa att information som dokumenterats hade uppfattats 
korrekt. 
 
Intervjuerna genomfördes i semistrukturerad form med låg grad av standardisering. 
Semistrukturerade intervjuer innebär att ett specifikt tema förbereds som utgångspunkt men 
att det inom ramarna för temat finns stor frihet för respondenterna att utforma svaren (Patel 
& Davidson, 2019). Temat för intervjuerna var avvikelsehanteringsprocessen vilket 
omfattade definition av avvikelser, aktiviteter, arbetssätt, roller och ansvar. Samtalen 
styrdes och utvecklades allt eftersom mer detaljerad information framkom. Vidare 
tillämpades den så kallade ”tratt-tekniken” vilket innebär att intervjuer börjar med breda 
öppna frågeställningar och därefter smalnar av till mer specifika frågor under samtalets 
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gång (Patel & Davidson, 2019). Tratt-tekniken valdes dels för att skapa engagemang och 
motivation hos intervjupersonerna, samt för att göra det möjligt att bearbeta informationen 
under samtalets gång. Genom tekniken kunde samtalen styras och följdfrågor ställas för 
mer detaljerad och specifik information om sådant som bedömdes som relevant för att 
beskriva viktiga processparametrar såsom roller och ansvar, input och output, ledtider och 
beslut. Efter genomförda intervjuer gjordes även informationscheckar med samtliga 
medarbetare inom produktion för att förankra framtagen processkartläggning och 
säkerställa samsyn kring hur avvikelsehanteringsprocessen fungerade i dagsläget. 
 
Kvalitativa intervjuer genomfördes även för insamling av data avseende brister i form av 
slöserier. Sex utvalda medarbetare från produktion deltog i intervjuerna vilket motsvarade 
halva personalstyrkan. För att säkerställa identifieringen av brister inom samtliga delar av 
avvikelsehanteringsprocessen valdes minst en person ut från varje funktion inom 
produktionen: Montering, Materialhantering och Planering. På detta sätt kunde slöserier 
identifieras ur flera olika medarbetarperspektiv.  
 
På grund av sjukdom (covid-19) och lokal lockdown genomfördes intervjuerna på distans 
via Teams med överenskommelsen att vid behov kunna genomföra uppföljningsmöten på 
plats vid ett senare tillfälle. För att bidra till motivation och tillit hos den som blir intervjuad 
och undvika att personen upplever sig bli dömd eller kritiserad är det viktigt att visa 
förståelse, intresse och att skapa en relation under mötet (Patel & Davidson, 2019). Att 
genomföra intervjuerna på distans bedömdes kunna öka risken att respondenterna upplevde 
mötet som opersonligt och skulle känna sig utpekade och ifrågasatta. För att förebygga 
detta genomfördes intervjuerna i grupper om två med målet att få intervjupersonerna att 
känna sig mer bekväma och trygga. Att genomföra intervjuerna i mindre grupper sågs även 
kunna bidra till ökad motivation, kreativitet och en bättre diskussion under intervjun. Totalt 
genomfördes tre intervjuer och varje intervju varade i ca 60 minuter. 
 
Även dessa intervjuer genomfördes i semistrukturerad form med låg grad av 
standardisering. Det fanns ett förbestämt tema och en frågeställning att finna svar på som 
utgångspunkt:  
”Vilka icke-värdeskapande aktiviteter förkommer i avvikelsehanteringsprocessen?”. 
 
En vecka innan intervjutillfället fick deltagarna en inbjudan och ett mail med information 
om syftet med intervjun. Det viktigt att personer som ska delta i intervjuer informeras om 
syftet i god tid (Patel & Davidson, 2019). Vid inledningen av intervjuerna informerades på 
nytt om syftet med intervjun samt varför deras deltagande var viktigt och att 
respondenternas svar skulle vara konfidentiella i rapporten och vid återrapportering till 
fallföretaget.  
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Det fanns stor frihet för respondenterna att utforma svaren och ”Tratt-tekniken” tillämpades 
genom att intervjuerna inleddes med öppna frågeställningar och därefter ställdes mer 
specifika följdfrågor. Vidare följdes följande principer under intervjuerna:  

• Korta formulerade frågor. 
o Exempel: ”Hur lång tid tar aktivitet x?” 

• Användning av enkla ord och vid användning av fackbegrepp valdes svenska 
benämningar i största möjliga mån. 

o Exempel: ”Kartlägga värdeflöde” istället för ”Value stream mapping” 
• Undvikande av negationer och ledande frågor.  

o Exempel: ”Hur upplever ni att detta fungerar?” istället för ”Tycker ni att det 
här är dåligt?” 

 
För att besvara studiens sista fråga, hur identifierade brister kan åtgärdas, användes 
insamlad data från tidigare genomföra intervjuer. Föreslagna åtgärder kopplades till 
samtliga identifierade brister i tabellform.  

3.2.2 Dokumentinsamling 
Som komplement till intervjuer samlades även data in via dokument som tilldelades från 
företaget. Dessa dokument omfattade bland annat beskrivningar av mål och nyckeltal, 
företagets huvudprocess och delprocesser, hittills framtaget arbetssätt för 
avvikelsehantering och mall för felbeskrivning (”röda lappen”). Dokumenten användes för 
ytterligare förståelse för hur arbetet fungerade i dagsläget och vilken dokumentation som 
var framtagen. 
 
I tabell 1 redogörs för genomförda datainsamlingstillfällen. I tabellen redogörs även för 
informationscheckar som har genomförts för att stämma av att insamlad information har 
uppfattats rätt samt för att ta emot synpunkter på dokumenterat material.  
 
Tabell 1 - Genomförda datainsamlingstillfällen 
 

Datum Deltagare Datainsamlingsmetod Längd 
2021-02-17 Purchasing Manager 

Josefin Sandström: antecknar, ställer frågor 
Agnes Ekendahl: antecknar, ställer frågor 

Observation:  
Produktionen, Avvikelser, 
Monitor (affärssystem) 

2h 

2021-03-25 Production Material Handler 
Josefin Sandström: ställer frågor, antecknar 
Agnes Ekendahl: antecknar  

Intervju: 
Avvikelsehanteringsprocessen 

3h  

2021-03-30 Production Material Handler 
Purchasing Manager 
Josefin Sandström: antecknar 
Agnes Ekendahl: antecknar 

Intervju: Informationscheck 
Avvikelsehanteringsprocessen 

- 
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2021-05-05 Grupp 1:  
System assembler + Mechanic 1 
Grupp 2: 
Mechanic 2 + Mechanical Test engineer 
Grupp 3:  
Warehouse specialist + Production planner 
Josefin Sandström: antecknar 
Agnes Ekendahl: ställer frågor  

Intervju:  
Slöserier inom 
avvikelsehanteringsprocessen 

1h/ 
Grupp 
(3h) 

2021-05-10 Grupp 1:  
System assembler + Mechanic 1 
Grupp 2: 
Mechanic 2 + Mechanical Test engineer 
Grupp 3:  
Warehouse specialist + Production planner 
Josefin Sandström: antecknar  
Agnes Ekendahl: antecknar  

Intervju: Informationscheck 
Slöserier inom 
avvikelsehanteringsprocessen 

- 

v10 - v12 • ”Deviation & Improvement Management” 
• ”Customer lifecycle mgmt” 
• ”EQS” 
• ”Target 2021” 
• ”Röda lappen” 

Dokument - 

 
3.3 Dataanalysmetod 
I detta avsnitt redogörs tillvägagångssättet för processkartläggning, brainstorming, 
Ishikawa, 10M och PICK-chart. Vidare listas samtliga dataanalystillfällen i en tabell 
innehållande datum, deltagare, typ av dataanalys samt varaktighet.  

3.3.1 Processkartläggning 
För att bearbeta insamlad data och visualisera hur avvikelsehanteringsprocessen fungerar i 
dagsläget genomfördes en processkartläggning. För att förstå hur en verksamhetsprocess 
fungerar krävs att viss information dokumenteras. För tillverkande företag är det även av 
stor vikt att säkerställa att processflödena har en logisk följd. Genom processflödesdiagram 
dokumenteras och visualiseras information som input, huvudaktiviteter, resurser och 
output. På så sätt skapas en bättre överblick över arbetsflöden, tydlighet kring vem som 
ansvarar för vad och förutsättningar för att identifiera brister och flaskhalsar i flödet 
(Wilson et al., 2017).  
 
En processkartläggning genomfördes i ett tidigt skede i arbetet eftersom en dokumenterad 
övergripande beskrivning av avvikelsehanteringen saknades. En kombinerad horisontell 
och vertikal simbana valdes som modell i enlighet med Ahlins beskrivning i avsnitt 2.1.1 
Processledning. Syftet med att använda både horisontella och vertikala simbanor i 
processen var att tydliggöra var i organisationen aktiviteterna utförs, det vill säga vilka 
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avdelningar som ansvarar för respektive aktivitet, samt att skapa en tydlig koppling mellan 
aktiviteter och faserna för hantering av avvikelser systemet. De horisontella simbanorna 
representerar avdelningar och vertikala simbanor representerar faser för avvikelser i 
systemet. 
 
Kartläggningen av processen resulterade i tre versioner. Den första versionen togs fram 
efter genomförd observation 17/2 och genomförd intervju 25/3. Efter ytterligare en 
genomförd intervju 30/3 då ny information tillkom uppdaterades processbeskrivningen 
vilket resulterade i en andra version. Därefter gjordes ytterligare en uppdatering, efter tre 
genomförda informationscheckar då benämningen på processen ändrades från 
”Reklamationsprocessen” till ”Avvikelsehanteringsprocessen”. Den tredje och slutgiltiga 
versionen presenteras i figur 4.  
 

 
Figur 4 - Vald modell för kartläggning av avvikelsehaneringsprocessen 

3.3.2 Brainstorming 
För att identifiera brister i den nuvarande avvikelsehanteringen tillämpades två metoder. I 
ett första steg genomfördes brainstorming utifrån insamlad data. Brainstorming kallas på 
svenska för ”spånskiva” och innebär att en grupp personer samlas och man låter idéer och 
tankar flöda fritt (Bergman & Klefsjö, 2020). Brainstorming genomfördes utifrån 
frågeställningen ”Vilka brister finns kopplat till avvikelsehanteringen?” 

3.3.3 Ishikawa och 10M 
Som komplement till brainstormingen tillämpades verktygen Ishikawadiagram och 10M. 
Ishikawadiagram är ett typ av orsak-verkan-diagram som används för att utreda tänkbara 
orsaker till ett problem. Med hjälp av Ishikawa görs en systematisk analys av möjliga 
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orsaker utifrån en given problembeskrivning med utgångspunkten att det kan finnas flera 
orsaker till ett problem.   
 
10M är liksom metoden 7M ett verktyg som kan användas som ett stöd för att genomföra 
orsak-verkan-analyser. 7M omfattar 7 orsakskategorier som man utgår från för att 
identifiera tänkbara orsaker: Management, Människa, Metod, Mätning, Maskin, Material 
och Miljö (Bergman & Klefsjö, 2020). 10M innehåller samma orsakskategorier men 
omfattar ytterligare tre områden: Mission, Marknad och Medel (Isaksson, 2016). Samarbete 
och kommunikation med leverantörer är en central del inom avvikelsehanteringen 
(Marknad). På grund av detta tillämpades 10M och de orsakskategorier som bedömdes 
relevanta för avvikelsehanteringsprocessen, se figur 5.  
 

 
Figur 5 - Ishikawadiagram och utvalda ”M” 

 
Av de 10 ”M:en” valdes åtta ut till Ishikawadiagrammet. Management & mål avser ledning, 
nivån av mognad för överenskomna principer (värderingar och kultur). Miljö avser den 
fysiska och psykiska arbetsmiljön. Metod syftar på organisationsmodell, arbetsmetoder, 
ledningssystem, processorientering och processmognad. Människa avser kompetens i 
förhållande till process och arbetsuppgifter. Marknad rör företagets intressenter 
(leverantörer), kundbas och efterfrågan. Mätning syftar på att rätt saker mäts på rätt sätt. 
Maskin avser nivån på utrustning och lokaler i förhållande till krav. Det sista ”M:et” som 
valdes var Material som innebär metoder för att styra input (inkommande material och 
information).  
 
De sista två ”M:en” Medel och Mission rör medel för investeringar samt 
affärsidé/verksamhetsidé (Isaksson, 2016). Dessa bedömdes inte som relevanta för brister 
inom avvikelsehanteringen och uteslöts därför vid brainstormingen. För att analysera 
insamlad data kring slöserier visualiserades det dokumenterade resultatet i tabellform (se 
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tabell 5). Tabellen utformades med tre kolumner: ”Slöseri”, ”Typ av slöseri” och 
”Beskrivning”. Den första kolumnen bestod av Leans åtta typer av slöserier. Den andra 
kolumnen bestod av identifierad ”typ av slöseri” och den sista kolumnen bestod av en 
beskrivning kring de identifierade slöserierna. Resultatet från de tre grupperna markerades i 
olika färger för att möjliggöra jämförelser mellan gruppernas resultat. 

3.3.4 PICK-chart 
För att genomföra en prioritering av föreslagna åtgärder genomfördes en workshop 
tillsammans med Production Material Handler och Purshasing Manager. Föreslagna 
åtgärder prioriterades med stöd av PICK-chart och värderades utifrån hur stor nytta de kan 
bidra med till företaget i relation till hur stor insats som krävs för att genomföra åtgärden.  
 
Utöver intervjuer har informationscheckar genomförts för att förankra och stämma av 
dokumenterat resultat från analyserna. I tabell 2 redogörs för genomförda dataanalyser.  
 
Tabell 2 - Genomförda dataanalyser  
 

Datum Deltagare Dataanalysmetod Längd 
2021-03-30 Production Material Handler 

Purchasing Manager 
Josefin Sandström: antecknar 
Agnes Ekendahl: ställer frågor 

Brainstorming &  
Ishikawa 
 

2h 

2021-04-08 Production Material Handler 
Purchasing Manager 
Josefin Sandström: antecknar  
Agnes Ekendahl: antecknar  

Informationscheck: Ishikawa - 

2021-04-15 Hela produktionen (12 anställda) Informationscheck: Ishikawa - 
2021-04-20 Production Material Handler 

Purchasing Manager 
Josefin Sandström: ställer frågor 
Agnes Ekendahl: antecknar 

Informationscheck & feedback 
från produktion: 
Ishikawa 

2h 

2021-04-22 Hela produktionen (12 anställda)  Ishikawa  1h  
2021-04-23 Production Material Handler 

Purchasing Manager 
Josefin Sandström: antecknar 
Agnes Ekendahl: ställer frågor 

Informationscheck & prioritering: 
Ishikawa 

1h 

2021-05-07 Josefin Sandström 
Agnes Ekendahl 

Slöserier:  
Visualiseras i tabell  

2h  

2021-05-20 Production Material Handler 
Purchasing Manager 
Josefin Sandström: Ställer frågor, antecknar  
Agnes Ekendahl: Ställer frågor, antecknar  

Workshop:  
Prioritering av åtgärdsförslag 

1h 
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3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
I detta avsnitt redogörs för studiens förväntade validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 
Vidare presenteras de etiska ställningstaganden som gjorts. 

3.4.1 Validitet 
Validitet handlar om vikten av att undersöka det som avses att undersökas och att välja en 
lämplig undersökningsmetod. Validiteten i kvalitativa studier omfattar hela 
forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2019). För att stärka validiteten har tydliga 
avgränsningar gjorts avseende förbättringsarbetets omfattning. En kartläggning av 
processen har genomförts för att skapa ett tydligt nuläge som utgångspunkt för fortsatt 
förbättringsarbete. Personal med relevant kompetens har involverats med stöd av 
handledaren på företaget för att få tillgång till den information som efterfrågas. 
Semistrukturerade intervjuer har valts för att styra respondenterna så lite som möjligt och 
för att få en så heltäckande nulägesbild som möjligt. Inför intervjuerna informerades 
deltagarna om att deras svar kommer att hanteras konfidentiellt med syftet att öka 
deltagarnas möjligheter och vilja att svara sanningsenligt. En korrekt nulägesbild bedömdes 
öka validiteten i och med att brister identifierades utifrån beskrivet nuläge.  
 
Enligt Patel och Davidson (2019) är observationer, till skillnad från intervjuer, inte lika 
beroende av att individerna har en tydlig minnesbild när information vidarebefordras. En 
risk med att utföra observationer är att människor kan beter sig på ett visst sätt om de 
upplever att de är under granskning. Genom att förklara syftet med observationen är det 
mer sannolikt att personalen arbetar mer ”vanligt” även under observation. I studien har en 
kombination av intervjuer, observationer och dokumentinsamling genomförts för att skapa 
en så omfattande helhetsbild av den studerade processen som möjligt. Genom att 
triangulera datainsamlingsmetoderna kan en tydligare bild av det studerade fenomenet 
skapas, vilket i sin tur stärker validiteten. Enligt Patel och Davidson (2019) är triangulering 
användbart för att skapa en bred uppfattning om något och innebär att olika datakällor och 
datainsamlingsmetoder varvas. Det samlade resultatet vägs sedan samman och analyseras. 
Om olika källor ger motstridig information kan detta i sig vara en intressant upptäckt.  

3.4.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och objektivitet. Patel och Davidson (2019) 
tar upp att objektiviteten antas stärkas när studier tar utgångspunkt i redan befintlig teori. 
Forskningsprocessen blir då mindre färgad av den enskilde forskarens subjektiva 
uppfattningar. En risk med detta arbetssätt är att den befintliga teorin ger riktning åt 
forskaren och påverkar denne genom att begränsa nya upptäckter. Under intervjuerna 
användes öppna frågor för att inte påverka deltagarna eller begränsa svarsutrymmet. Efter 
varje intervju genomfördes informationscheckar för att säkerställa att information hade 
uppfattats korrekt. Processkartläggningen och orsak-verkan analyser genomfördes först 
med ansvariga för processen och därefter med övrig berörd personal från produktion för att 
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skapa en verklighetsförankrad helhetsbild utifrån verksamhetens olika perspektiv. Vidare 
har noteringar förts i en forskningsdagbok under hela studien för att dokumentera vad som 
sagts och beslut som fattats. 

3.4.3 Generaliserbarhet 
I denna studie har endast ett fallföretag studerats, i och med detta bedöms 
generaliserbarheten som låg. Däremot utgår studien från teorier som är generella och 
tillämpbara inom olika typer av verksamheter, vilket bidrar till ökad teoretisk 
generaliserbarhet för studien. Processkartläggning och avvikelsehantering är vanligt 
förekommande inom produktion vilket ökar generaliserbarheten för studien då paralleller 
bör kunna dras till liknande processer inom andra tillverkningsföretag.  
 
3.5 Etiska ställningstaganden 
Semistrukturerade intervjuer valdes för att styra respondenterna så lite som möjligt och för 
att erhålla en verklighetsförankrad helhetsbild. Författarna till studien hade inte några 
förkunskaper om företaget eller dess produkter sedan tidigare och inte heller någon relation 
till medarbetarna sedan innan, vilket bidrog till ökad objektivitet. Det fanns inte heller 
något författarna kunde tjäna på att åstadkomma ett visst resultat vilket också stärkte 
objektiviteten.  
 
Konfidentialitet hanterades genom signerade samarbetsavtal där överenskommelser kring 
sekretess avtalades. Fallföretaget avidentifierades i den slutgiltiga rapporten som kan 
komma att publiceras online. Innan studien påbörjades signerades även en 
överenskommelse om förväntningar och krav på författarna till studien, företaget, 
handledaren och ämnesgranskare. Även planering av arbetet godkändes av företaget innan 
arbetet påbörjades.  
 
3.6 Metoddiskussion 
Denna studie valdes att genomföras i form av en fallstudie, dels för att fallstudier skapar en 
helhetsbild över ett specifikt problem och fall, och dels för att fallstudier gör det möjligt att 
studera problem på ett djupare plan. Vidare fokuserar fallstudier ofta på processer och 
processorientering vilket stämmer bra överens med studiens första frågeställning hur en 
avvikelsehanteringsprocessen inom tillverkning ser ut. För att besvara studiens 
frågeställningar genomfördes en kartläggning av processen för att erhålla ett tydligt nuläge 
samt för att identifiera var bristerna inom processen fanns och föreslå åtgärder för dessa.  
 
Att välja en kvalitativ forskningsmetod gav stöd till arbetet att studera 
avvikelsehanteringsprocessen. Kvalitativ forskningsmetod utmärker sig genom sin förmåga 
att återge deltagarnas åsikter och synsätt (Yin, 2013). Vidare menar författaren att det är 
fördelaktigt med kvalitativ metod när man vill ha större flexibilitet i studien utan att 
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begränsas av ett fast upplägg, samt för att samla in data från företaget för att få grepp om 
fallets omständigheter och sammanhang. Att kunna uppfatta och återge deltagarnas åsikter 
och synsätt var avgörande för hur sanningsenligt det definierade nuläget skulle bli.  
 
Att studien utgick ifrån generella teorier och vedertagna modeller bidrog till en tillförlitlig 
vetenskaplig grund och stöd i arbetet. Detta bidrog även till ökad generaliserbarhet då 
användandet av generella teorier ökar möjligheterna att applicera resultatet inom olika 
företag och branscher. Det studerade fallföretaget hade påbörjat en implementering av Lean 
och genom att fortsätta inom samma teoretiska spår förväntas studien kunna bidra till såväl 
forskning inom området som nytta för vidare utveckling av processen. 
 
Intervjuer föreföll som ett lämpligt val av metod för att få respondenterna att tillhandahålla 
så mycket information som möjligt och valet av semistrukturerade kvalitativa intervjuer 
fungerade väl för att få en heltäckande nulägesbild över processen och det valda 
förbättringsområdet. Genom att genomföra semistrukturerade intervjuer med låg grad av 
standardisering kunde respondenterna prata fritt kring processen vilket möjliggjorde 
anpassning av intervjufrågorna allt eftersom mer information presenterades. 
 
På grund av covid-19 fick en del av intervjuerna genomföras på distans via Teams. 
Bedömningen gjordes att intervjuer på distans riskerade att respondenterna kunde uppleva 
intervjuerna som opersonliga. Intervjuerna genomfördes därför med kameror så att alla 
deltagare kunde se varandra vilket bidrog till att samtalet upplevdes som mindre formellt. 
Det valdes även att genomföra intervjuerna i grupper om två för att få deltagarna att känna 
sig mer bekväma att besvara intervjufrågorna samt uppmuntra och diskutera med varandra 
utan att känna sig ifrågasatta eller utpekade. En nackdel med detta skulle kunna vara att 
deltagarna inte vågar vara helt uppriktiga framför sina kollegor och att andra svar därför 
hade getts om intervjuerna hade genomförts en och en. 
 
Möjligheten att vara på plats och göra observationer av flödet bidrog till en djupare 
förståelse kring processen och dess brister. Insamlandet av dokument såsom ”röda-lappen” 
var användbart för att få information kring hur avvikelserna identifieras och beskrivs vid 
processens start. Fallföretaget och samtlig personal inom produktionen har varit tillgängliga 
och prioriterat arbetet vilket har bidragit till framtagandet av resultatet då datainsamlingen 
främst består av mjuka värden. Personalen inom produktionen samt deras tankar, 
upplevelser och synpunkter har varit av stor vikt och därför har deras tillgänglighet bidragit 
att nå de djup som var nödvändigt i fallstudien. En processkartläggning var nödvändig att 
utforma för att få en förståelse för processens nuläge. Processkartan bidrog även till en 
gemensam övergripande bild av nuläget och fungerade som utgångspunkt för att identifiera 
brister och förbättringsmöjligheter genom brainstorming och Ishikawa.   
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4. Resultatredovisning 
I detta kapitel redovisas den empiriska data som har samlats in via intervjuer, 
observationer och dokument. Resultatet omfattar en beskrivning av 
avvikelsehanteringsprocessens nuläge, identifierade brister samt föreslagna åtgärder för 
att hantera de identifierade bristerna. Vidare presenteras en prioritering av föreslagna 
åtgärder. 
 
4.1 Hur ser avvikelsehanteringsprocessen ut? 
Utifrån genomförd observation visualiserades funktionerna inom produktionen i figur 6. 
Produktionen består av tre funktioner vilka är: Montering, Materialhantering och Planering.  
 

 
Figur 6 - Produktionens funktioner  

 
Processkartan för avvikelsehanteringen utformades med hjälp av simbanor där de 
horisontella raderna hänvisar till vem/vilken avdelning som utför aktiviteten, medan de 
vertikala kolumnerna hänvisar till vilket ”steg” i Monitor aktiviteterna befinner sig i (se 
figur 7). Processen täcker flödet från det att en avvikelse upptäcks tills det att ärendet 
avslutas i affärssystemet. Nedan beskrivs varje steg/aktivitet mer ingående.  
 

 
Figur 7 - Avvikelsehanteringsprocessens nuläge  
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Identifiering och registrering  
Avvikelsehanteringsprocessen startar med att en medarbetare på företaget identifierar en 
avvikelse i form av defekt eller felaktig komponent. Exempel på avvikelser kan vara fel 
revision, skadad komponent, felaktig etikett, en icke passande del, dålig ytbehandling, 
slarvig tvättning eller repor på komponenten. En avvikelse kan identifieras av vem som 
helst inom organisationen men oftast identifieras avvikelser av lagerpersonal vid ankomst 
eller av montörer under produktionen.  
 
När en avvikelse har identifierats läggs komponenten på en lagerhylla avsedd för 
avvikelser. Den som har identifierat avvikelsen dokumenterar felbeskrivning på en röd lapp 
som fästs på komponenten. Lappen ska även innehålla information om tillverkningsorder, 
var felet upptäcktes, artikelnummer och antalet fel. 
 
Därefter hämtar kvalitetsavdelningen komponenten och flyttar den till en hylla på kontoret 
som kallas ”Reklamationshyllan”. Det saknas idag styrning och prioritering i detta steg och 
det saknas kriterier för lagerhållning av defekta komponenter på lagerhyllan, vilket leder till 
att komponenter kan ligga på hyllan onödigt länge. Kvalitetsavdelningen försöker att 
hantera en enhet, eller en batch med enheter från samma leverantör, per vecka. När 
komponenten flyttas till reklamationshyllan undersöks den av kvalitetsavdelningen och 
kontrolleras mot ritningsunderlag. Beskrivningen på den röda lappen är ofta ofullständig 
eller otydlig och då kan kvalitetsavdelningen behöva kontakta den som identifierade felet 
för verifiering. Detta leder till fördröjning. Avsaknad av rätt kompetens hos medarbetare tas 
upp som en orsak till bristfälliga felbeskrivningar. Kvalitetsavdelningen kompletterar 
felbeskrivningen, bedömer om avvikelsen är intern eller extern samt fotar komponenten och 
eventuella skador/fel. 
 
Efter undersökning och komplettering av felbeskrivning registrerar kvalitetsavdelningen ett 
nytt ärende i systemet Monitor samt genomför en ansvarsbedömning avseende vem som har 
orsakat felet. Fel orsakade av företaget själva kategoriseras i systemet som Internavvikelse 
(interna) och fel som har orsakats av leverantör kategoriseras som Leverantörsavvikelse 
(externa). Externa avvikelser står för ca 90% av avvikelserna i systemet och interna 
avvikelser står för ca 10%. Det finns ytterligare tre kategorier av avvikelser i systemet: 
Kundavvikelse (hanteras i CRM), Förebyggande åtgärd (avser åtgärdsförslag) och 8D 
standard. Dessa kategorier används mycket sällan eller aldrig.  
 
Ärende utskrivet 
Dokumentationen sparas på server och en Claim report skrivs ut. Claim report är en 
reklamationsrapport som skickas till leverantörer som underlag för reklamation. Ärendet får 
nu status Utskriven i Monitor. I detta steg sker även en bedömning om behov av återtester 
eller omarbete. Om behov finns sker återtester och omarbete i produktionen. Återtester 
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kräver tillgång till maskiner och produktionspersonal. Arbetssätt för planering, samverkan 
och prioritering kring detta saknas. 
 
Ärende påbörjat 
Interna avvikelser skickas därefter till avdelningen Sustaining och ärendet går vidare in i 
Sustaining-processen och får en så kallad sustaining ticket (ärendenummer). Vid externa 
avvikelser tas istället kontakt med leverantör och dialog kring ärendet påbörjas. I detta steg 
kan en ny bedömning av återtester eller omarbete ske. Om omarbete kan göras avslutas 
reklamationen i Monitor och leverantören meddelas. Efter bedömning och eventuella 
genomförda återstester eller omarbeten avslutas interna avvikelser och ärendet stängs. Vid 
externa avvikelser fortsätter dialogen med leverantör som fattar beslut om åtgärd. Följande 
åtgärder är möjliga utkomster av en begärd leverantörsreklamation: Reparation 
(komponenten repareras/felet åtgärdas), ersättare (komponenten byts ut till en ny), 
kreditering (ekonomisk ersättning/pengarna tillbaka), ej godkänd (företaget får själva stå 
för kostnaden). Vid godkänd reklamation (reparation, ersättare eller kreditering) skickas 
därefter komponenten till leverantör. 
 
Ärende avslutat 
Ärendet stängs i Monitor och vid behov sker återkoppling till leverantör. Om företaget 
förväntar sig att få tillbaka pengar från leverantör för reklamerad komponent registreras 
kostnad som Standardutplock. Om företaget ej förväntar sig att få kostnaden ersatt 
registreras det som Kassation.   
 
4.2 Vilka brister finns i nuvarande avvikelsehanteringsprocess?  
I detta avsnitt redogörs studiens identifierade brister utifrån genomförd brainstorming och 
Ishikawadiagram samt brister i form av slöserier utifrån genomförda intervjuer. I slutet av 
avsnittet presenteras även ett fåtal övriga brister som ej kunde definieras som slöseri men 
som lyftes fram under intervjuerna som syftade till identifiering av slöseri.  

4.2.1 Identifierade brister utifrån Ishikawa 
Resultatet av genomförd brainstorming och 10M presenteras i Ishikawadiagrammet (figur 
8). Totalt identifierades 17 brister och inom 5 av 8 orsakskategorier (”M”) identifierades 
fler än en brist.  
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Figur 8 - Ishikawadiagram med identifierade brister inom avvikelsehanteringen  

 
Flest brister identifierades inom kategorin Metod där avsaknad av dokumenterade arbetssätt 
och processbeskrivningar kopplat till avvikelser lyftes fram, liksom avsaknad av metod för 
styrning och prioritering av avvikelser samt brister kopplat till nyttjande av funktionalitet i 
systemet. Inom kategorin Management & Mål identifierades brister relaterat till mål, 
nyckeltal och styrning av avvikelser.  
 
Inom kategorierna Miljö och Maskin identifierades testmiljön och tillgänglighet för 
maskiner som möjliga brister. Inom kategorin Människa lyftes bristfälliga felbeskrivningar, 
personalbrist vid tester samt avsaknad av en sammanställning av personalens kompetens 
som brister som påverkar hanteringen av avvikelser.  
 
Brist på samsyn med leverantörer identifierades inom kategorin Marknad och inom 
Mätning angavs brister rörande möjlighet till registrering av information i systemet samt 
avsaknad av mätning av ledtider. Inom kategorin Material identifierades brister kopplat till 
svårigheter att koppla komponenter till specifika ordernummer samt att FIFO (First-In-
First-Out) ej tillämpas.  
 
Efter sammanställning av resultatet konstaterades att flera av de identifierade bristerna 
kunde slås ihop till ett och samma område. Utifrån de 17 identifierade bristerna 
formulerades 9 områden som presenteras i tabell 3. Problembeskrivningen för varje område 
är en sammanställning av resultatet från genomförd brainstorming. 
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Tabell 3 - Identifierade brister utifrån Ishikawadiagrammet 
 
Område Problembeskrivning 

Avsaknad av dokumenterad 
processbeskrivning för 
hantering av avvikelser 
 

Det saknas en dokumenterad processbeskrivning av hur avvikelser i form 
av defekta och felaktiga komponenter ska hanteras och reklameras. 
Följande brister beskrivs: 

• Kommunikationsvägarna är otydliga, det är för många vägar att 
gå vid identifiering av avvikelse och det är oklart vem som ska 
informeras och på vilket sätt 

• Det är oklart hur avvikelser ska dokumenteras och vilket system 
och format som ska användas vid olika situationer 
(Jira/Monitor/Röda lappen) 

• Det saknas instruktioner för vad man gör om en avvikelse 
identifieras och man tar den sista artikeln på hyllan  

• Roller och ansvar är otydligt 
• Otydliga gränsytor till andra processer och beskrivningar (t.ex.: 

”Deviation & Improvement Management”) 
• Det saknas styrning och prioritering av avvikelser och kriterier för 

lagerhållning av defekta komponenter på lagerhyllan. 
Exempelvis: hur många reklamationer ska hanteras veckovis, hur 
lång tid ska en reklamation ta. Detta leder till att komponenter 
kan ligga på hyllan länge utan att bli hanterade.  

Avsaknad av arbetssätt för 
hantering av återtester och 
felsökning  

I de fall en komponent behöver återtestas krävs tillgängliga maskiner och 
produktionspersonal för att genomföra dessa tester. Det saknas idag ett 
gemensamt arbetssätt för hur kvalitetsavdelningen och övrig 
produktionspersonal ska samarbeta och prioritera för att hantera tester för 
reklamationer. Idag sker arbetet utifrån ”sunt förnuft”.  Vidare saknas ett 
tydligt ägandeskap, ansvar och roller kopplat till detta.  
 
Det saknas även definition av vilka typer av tester som kan göras av vem 
(kompetensmatris) och var olika tester genomförs (krav på 
utformning/miljö/plats). Ett exempel som lyfts är att vissa tester endast 
kan göras i el-labbet av el-killarna och man ser möjligheter med att kunna 
genomföra fler tester i produktion. Vid Mekaniska fel krävs ett system för 
att verifiera felet alternativt testa om.  

Avsaknad av resurs för att 
arbeta med 
reklamationshantering och 
förebyggande åtgärder 

Det saknas resurs för att jobba heltid med reklamationshantering. Behov 
av en resurs på 100% som arbetar med att följa upp ”problemartiklar” och 
analys av rotorsaker (t.ex. ritningar, transport med mera). 

Otillräckliga/bristfälliga 
felbeskrivningar och lim som 
fastnar på komponenter 
 

Felbeskrivningarna är ofta otillräckliga/bristfälliga (saknas ibland 
artikelnummer/referenser) vilket skapar merarbete. Risk med att det 
fastnar lim och papper på artiklarna. Behov av att hitta en ersättare till 
röda lapparna.  
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Avsaknad av kontroll och 
mätning av ledtider 
 

Man mäter idag inte ledtider men uttrycker att det kan ta lång tid att 
genomföra en reklamation vilket främst anses bero på bristfällig 
kommunikation, koordinering och samarbete mellan avdelningarna.  

Brist på samsyn med 
leverantörer 
 

Bristfällig samsyn kring ritningar, toleransgränser, kvalitetsnivå på 
komponenter, tvättning innan leverans. Vid reklamation av mjuka värden, 
vart felet uppstod och dialogen med leverantörer för att komma överens.  

FIFO tillämpas ej 
 

Komponenter från olika leveranser blandas i lådor och på hyllor, vilket 
gör de svårare att koppla specifik komponent till ordernummer (kopplas 
till punkten ovan) 
 

Svårt att koppla komponenter 
till ordernummer 
 

Inkomna artiklar förlorar emballage och info om inköpsorder vilket gör 
det svårt att koppla en viss artikel till en specifik batch/leverans/ordernr 
om felet inte upptäcks vid ankomstkontroll. Svårt att se vilken batch som 
är vilken, ofta har leverantören själva serienummer och kan spåra det. 

Information om åtgärder och 
datum saknas i Monitor 
 

Information om reklamationsåtgärder och datum för när ärenden stängs 
saknas i Monitor. Detta gör att det i dagsläget inte är möjligt att ta ut 
statistik och följa upp åtgärder och kostnader kopplat till reklamationer. 

4.2.2 Identifierade brister i form av slöserier    
Resultatet av gruppintervjuerna presenteras i tabell 4 (fullständiga noteringar från 
intervjuerna redovisas i Bilaga 1). Den första kolumnen innehåller de 8 kategorierna av 
slöserier enligt Lean. Den andra kolumnen innehåller identifierade slöserier som har 
grupperats enligt kategorierna. Siffror inom parentes visar vilken grupp (1, 2, 3) som har 
lyft fram ”identifierad slöseri”. För varje identifierat slöseri finns en detaljerad beskrivning 
i tredje kolumnen. I de fall ett identifierat slöseri från en av grupperna bedömdes kunna 
passa in i flera kategorier har en kategori valts, vilket innebär att ett identifierat slöseri från 
en grupp endast finns med en gång. I de fall två grupper lyfte fram samma typ av slöseri har 
däremot båda gruppernas beskrivningar tagits med som separata identifierade slöserier.  
 
Totalt resulterade intervjuerna i 20 identifierade slöserier varav 15 unika. Slöserier 
identifierades inom kategorierna väntan, överarbetning/felaktig bearbetning, onödiga 
arbetsmoment och outnyttjad kompetens/kreativitet. Ingen av grupperna lyfte slöserier inom 
kategorierna överproduktion, onödiga transporter/förflyttningar, överlager eller felaktiga 
produkter/defekter. Dessa kategorier har gråmarkerats i tabellen. 
 
Tabell 4 - Identifierade slöserier inom avvikelsehanteringsprocessen  
 

Kategori (Lean) Identifierad slöseri Beskrivning 

Överproduktion   
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Väntan 

Väntan på support för att 
kunna fatta beslut (1) 
 

Vänta på support för att ta beslut kring 
hantering av avvikelse. Information glöms bort 
för att man får vänta, hamnar mellan stolarna, 
finns inte tid.  

Väntan i samband med 
felsökning (1) 
 

När en avvikelse identifieras kan tiden det tar 
tills röda lappen är ifylld variera. Det kan ta 
mellan 15 minuter upp till 4 timmar (en halv 
arbetsdag) att hitta felet. 

Långa och varierande 
ledtider (1) 
 

Från identifierad avvikelse till dess att ärendet 
stängs i Monitor uppskattas ta allt från 1 dag till 
4 månader   

Väntan inför felsökning (2) 

Ibland behöver man invänta expertis (El, 
Sustaining) vid felsökning. Komponenter kan 
bli liggande på lagerhyllan när det inte finns tid 
eller kunskap för felsökning. Mekaniska fel 
märks snabbare (är synliga).  Elfel och 
mjukvarufel kan vara svårare att identifiera. 

Väntan på tillgängliga 
maskiner (2) 

Det händer att maskiner och utrustning för 
tester/återtester ej finns tillgängliga. 

Komponent får vänta innan 
felsökning startar (3) 
 

När en avvikelse har identifierats händer det att 
komponenten ibland får vänta på att bli felsökt 
på grund av att man väljer att göra något annat 
som går snabbare.  

Väntan på tillgängliga 
maskiner (3) 
 

Det händer att utrustning för testning saknas 
och komponenter får därför vänta på att bli 
testade. 

Väntan på ny komponent 
vid beslut om ersatt enhet 
vid reklamation (3) 

Vid beslut om ersatt enhet från leverantör kan 
väntetiderna vara långa. Komponenter kan 
skickas mellan företaget och leverantören innan 
beslut tas.   

Onödiga transporter/ 
förflyttningar 

 
 

 
 
 
Överarbetning/ 
felaktig bearbetning 

Defekta komponenter 
blandas ihop med 
fungerande komponenter 
vilket leder till felaktig 
hantering (1) 
 

Komponenter som ska återtestas hamnar ibland 
på ”vanliga hyllor”, dvs läggs bland fungerande 
komponenter och kan blandas ihop med dessa 
om exempelvis lappen ramlar av. Man tappar då 
spårbarheten till komponenten och det kan 
hända att komponenten används igen för att 
man tror att den är grön. 

Felaktig bearbetning på 
grund av bristfällig 
information på ”Röda 
lappen” (2) 
 

Det finns inte tillräckligt med yta att fylla i på 
och kan vara svårt att fylla i en fullständig röd 
lapp vilket leder till bristfällig kommunikation. 
Behov av mer yta för att beskriva felet 
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alternativt möjlighet att rita problemet istället 
för att fota. 

Felaktig bearbetning på 
grund av långa ledtider 
vilket leder till att 
information hinner glömmas 
bort (2) 

Efter felsökning kan en komponent bli liggande 
på claim-hyllan en längre tid. Om leverantören 
senare har frågor kan det vara svårt att minnas 
vad felet var. 

Felaktig bearbetning på 
grund av kompetensbrist (2) 
 

Kompetensbrist gör att vissa fel kan vara svåra 
att identifiera. Det saknas rutiner för felsökning 
av olika typer av fel samt riktlinjer och 
prioritering av avvikelse (hur brådskande är 
det?). Behov av kategorisering av olika typer av 
fel. 

Felaktig bearbetning på 
grund av bristfällig 
information på ”Röda 
lappen” (3) 

Ofta är informationen som fylls i på den röda 
lappen bristfällig. Detta beror på att man inte 
vad som är kritiskt att fylla i. Alla fyller i det 
man tror efterfrågas. Riktlinjer och instruktioner 
saknas. Ett förslag är att man redan innan 
reklamationshyllan lägger ärendet på rätt 
avdelning (El, produktion). 

Många steg för tvättning (3) 
Komponenter tvättas om när dem testas eller 
omarbetas. Tvättningen kan ske i flera olika 
steg vilket är tidskrävande.  

Överlager   

Onödiga arbetsmoment 

Onödig komplettering av 
information på ”Röda 
lappen” (1) 

Det är inte tydligt vilken information som ska 
skrivas på lappen för att ärendet ska kunna gå 
vidare, det leder till att ärendet kommer tillbaka 
till den som identifierat avvikelsen för 
komplettering av information.  

Onödigt tidskrävande arbete 
vid felsökning (1) 
 

Mycket tid går åt att gissa vad som är fel med 
den defekta komponenten. Det saknas tydliga 
ramar, checklistor, och rutiner för felsökning. 

Onödiga tidskrävande 
moment vid felsökning (3) 

Man får fråga runt mycket innan komponenten 
hamnar hos rätt person för felsökning. Brist på 
kompetens för felsökning, vissa tar tag i det och 
andra behöver hjälp. Behov av kompetensmatris 
där det framgår vem man ska vända sig till för 
felsökning och återtester.    

Felaktiga 
produkter/defekter  

 
 

Outnyttjad 
kompetens/kreativitet 

Otydliga ansvarsområden/ 
gränssnitt mellan 
avdelningar (1) 

Det saknas uppenbara gränser för vilken 
avdelning som hanterar olika typer av 
avvikelser. 
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Avsaknad av 
kvalitetsansvarig (1) 

Det finns ingen tydlig kvalitetsavdelning att 
kontrollera och bolla avvikelser med. Tid går åt 
att gissa vad som är fel. 

Avsaknad av ansvarig för 
avvikelsehanteringen (3) 

Det finns ingen dedikerad person som arbetar 
med avvikelsehantering. Det saknas 
rollbeskrivningar. Många personer är 
inblandade i hela kedjan, inget tydligt ansvar 
och det är många steg. 

Not. Siffror inom parentes visar vilken grupp (1, 2, 3) som har lyft fram ”identifierad slöseri” 
 
De kategorier med flest identifierade slöserier var väntan och överarbetning/felaktig 
bearbetning. Det identifierades fem olika typer av slöserier inom dessa kategorier. Inom 
kategorin väntan lyfte grupperna att det sker väntan på support för att ta beslut kring 
avvikelsen, men även väntan i samband med felsökning. Detta sker dels innan den ”röda 
lappen” fylls i, men även under själva felsökningen som tar tid då felet kan vara svårt att 
hitta eller för att maskiner och utrustning inte finns tillgängligt för att felsöka den defekta 
komponenten.  
 
Inom kategorin överarbetning/felaktig bearbetning lyftes övervägande felaktiga 
bearbetningar där exempelvis bristfällig information på ”röda lappen” leder till att ansvarig 
för avvikelsen behöver gå tillbaka och uppdatera informationen vid ett senare skede. Det 
lyftes även att defekta komponenter blandas ihop med fungerade komponenter vilket 
resulterar i att de används igen trots att komponenten är defekt. Det sker även felaktiga 
bearbetningar då informationen om den defekta komponenten hinner glömmas bort när 
enheten får ligga för länge på claim-hyllan innan den hanteras, vilket leder till att 
felsökningen kan komma att behöva göras om. Likväl som att behöva tvätta om 
komponenter vid testning, återtestning eller omarbete.  
 
Inom kategorin onödiga arbetsmoment lyftes två olika typer av slöserier i form av att det är 
onödigt tidskrävande arbete vid felsökning då mycket tid går åt att gissa sig fram till vad 
som kan vara felet. I vissa fall kan det även vara det egna systemet som är fel (mjukvara). 
Det saknas tydliga ramar, checklistor och rutiner för felsökning. Det lyfts även onödiga 
arbetsmoment i form av ”onödiga” kompletteringar av information på ”röda lappen” då det 
inte specificeras vilken information som ska fyllas i på lappen för att ärendet ska kunna gå 
vidare i flödet.  
 
Inom kategorin outnyttjad kompetens/kreativitet identifieras tre olika typer av slöserier. En 
avsaknad av kvalitetsavdelning att kontrollera och bolla avvikelser med, samt 
ramar/gränser för vilken avdelning som ansvarar för olika typer av avvikelser. Det saknas 
även en ansvarig för avvikelsehanteringsprocessen. Det är många personer inblandade och 
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många steg i processen är det lätt att saker ”faller mellan stolarna” när ingen har det 
primära ansvaret.  
 
Utöver slöserier lyftes även andra typer av brister och förbättringsförslag fram under 
intervjuerna. Övriga brister som rör avvikelsehanteringsprocessen men som ej kunnat 
definieras som slöserier presenteras i tabell 5.  
 
Tabell 5 - Övriga brister som påverkar avvikelsehanteringsprocessen 
 

Typ av brist Beskrivning 
Systemfel leder till avvikelser Ibland är det fel i det egna systemet, och inte på komponenten. 
Felaktiga ritningar leder till 
avvikelser 
 
 
 

Ofta saknas en uppdaterad ritning vilket leder till att leverantörer gör fel för att 
de inte fått rätt ritningar (mått). Det händer då och då, uppskattningsvis 10-20% 
av avvikelserna. Det är konstruktörernas ansvar att uppdatera. Leverantörer ska 
leverera rätt utifrån rätt ritningar. Det kan även vara problem med att toleranser 
inte är tillräckligt specificerade. En person ritar men det finns ingen som 
kontrollerar ritningar innan de skickas till leverantör. 

Felaktiga leveranser upptäcks 
sent  
 

Komponenter som är felaktiga eller defekta vid leverans skulle kunna upptäckas 
tidigare. Det finns behov av förebyggande åtgärder för att minska antalet 
avvikelser som upptäcks sent. ”Rödlistade leverantörer” som kan bli 
grönmarkerade när de levererar korrekta produkter. Rutiner på hur man checkar 
av komponenter när de kommer in. Produktionen ska kunna lita på att 
komponenterna på lagerhyllorna är kontrollerade och ligger på rätt ställe. Önskar 
att veta att produkterna fungerar innan man monterar och testkör maskinen. 

Hantering lagersaldo 
 
 
 

Hantering av lagersaldo i monitor vid reklamationer. Komponenter tas inte ur 
saldo vid reklamation vilket leder till att det blir fel vid beställningar och 
omplanering måste göras på grund av att komponenter saknas på lagerhyllorna. 
Produktionen påverkas. 

 
4.3 Hur kan dessa brister åtgärdas? 
I detta avsnitt presenteras föreslagna åtgärder utifrån identifierade brister i avsnitt 4.2.  

4.3.1 Föreslagna åtgärder utifrån identifierade brister  
I tabell 6 presenteras de åtgärdsförslag som har identifierats för att åtgärda brister i 
avvikelsehanteringsprocessen. I tabellen presenteras föreslagna åtgärder med en koppling 
till de brister som identifierats i avsnitt 4.2. Första kolumnen innehåller benämning på 
föreslagna åtgärder (11st). Den andra kolumnen innehåller de brister som identifierades 
utifrån brainstorming och Ishikawa som åtgärden avser att omhänderta. Den tredje 
kolumnen innehåller de slöserier som identifierades genom gruppintervjuer som åtgärden 
avser att omhänderta. I flera fall föreslås en och samma åtgärd för att hantera flera brister 
och slöserier. Totalt föreslås 11 åtgärder för att förbättra avvikelsehanteringsprocessen. 
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Genom de 11 åtgärdsförslagen omhändertas majoriteten av brister som identifierats i tabell 
3, 4 och 5. Följande fyra brister omhändertas inte i tabellen: 

• Systemfel leder till avvikelser 
• Många steg för tvättning 
• Väntan på support för att kunna fatta beslut 
• Väntan på ny komponent vid beslut om ersatt enhet vid reklamation 

 
Tabell 6 - Föreslagna åtgärder kopplade till identifierade brister 
 

Föreslagna åtgärder Identifierade brister 
(tabell 3 & 5) 

Identifierade brister i form av 
Slöserier (tabell 4) 

1. Upprätta en 
processbeskrivning för 
avvikelsehantering 

• Avsaknad av dokumenterad 
processbeskrivning för hantering av 
avvikelser 

• Hantering lagersaldo 

• Otydliga 
ansvarsområden/gränssnitt mellan 
avdelningar 

2. Definiera mål och 
nyckeltal för uppföljning 
och utveckling av 
processen  

• Avsaknad av kontroll och mätning av 
ledtider 

• Långa och varierande ledtider 
• Felaktig bearbetning på grund av 

långa ledtider vilket leder till att 
information hinner glömmas bort 

3. Systematisera 
hanteringen av återtester  

• Avsaknad av arbetssätt för hantering 
av återtester och felsökning 

• Väntan på tillgängliga maskiner 

4. Tillsätt resurs för 
avvikelsehantering 

• Avsaknad av resurs för att arbeta med 
reklamationshantering och 
förebyggande åtgärder 

• Avsaknad av kvalitetsansvarig 
• Avsaknad av ansvarig för 

avvikelsehanteringen 
5. Förbättra ”Röda 
lappen” 

• Otillräckliga/bristfälliga 
felbeskrivningar och lim som fastnar 
på komponenter 

 

• Onödig komplettering av 
information på ”Röda lappen” 

• Felaktig bearbetning på grund av 
bristfällig information på ”Röda 
lappen” (x2) 

• Felaktig bearbetning på grund av 
kompetensbrist 

6. Underlätta/effektivisera 
felsökning 

• Avsaknad av arbetssätt för hantering 
av återtester och felsökning 

• Felaktig bearbetning på grund av 
kompetensbrist 

• Väntan inför felsökning 

• Onödigt tidskrävande 
moment/arbete vid felsökning (x2) 

• Komponent får vänta innan 
felsökning startar 

• Väntan i samband med felsökning 
7. Förbättra spårbarhet 
vid återtester 

 • Defekta komponenter blandas ihop 
med fungerande komponenter 
vilket leder till felaktig hantering 

8. Förbättra spårbarheten 
kopplat till ordernummer 

• Svårt att koppla komponenter till 
ordernummer 
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• FIFO tillämpas ej 
9. Utveckling av Monitor • Information om åtgärder och datum 

saknas i Monitor 
 

10. Införa DFX 
(Konstruktionskontroll) 

• Brist på samsyn med leverantörer 
• Felaktiga konstruktioner leder till 

avvikelser 

 

11. Införa 
ankomstkontroller och 
”rödlistade leverantörer” 

• Felaktiga/defekta leveranser upptäcks 
sent  

 

 
En mer ingående beskrivning av samtliga åtgärdsförslag presenteras nedan.  
 
1. Upprätta en processbeskrivning för avvikelsehantering 
Förslaget innebär att ta fram en dokumenterad processbeskrivning som kompletterar 
processflödet (det identifierade nuläget i figur 7) samt implementera och förankra detta. 
Den dokumenterade processbeskrivningen bör omfatta information såsom: 
- Syfte och mål med avvikelsehanteringsprocessen  
- Roller och ansvar: vem som är processägare samt ett förtydligande av ansvarsområden 

för reklamationsansvarig, produktionspersonal, planeringansvarig med fler.  
- Kommunikation: Vilka kommunikationsvägar det finns inom processen. När, och vem 

som kontaktas vid identifiering av avvikelse samt på vilket sätt denne ska kontaktas 
(om det är via ”röda lappen” på den defekta komponenten som ställs ”claims-hyllan” 
eller via affärssystemet i monitor med mera.). Det bör även specificeras när 
produktionsplanerare involveras och på vilket sätt. Det kan exempelvis handla om hur 
den defekta komponenten hanteras i Monitor för att behålla ett korrekt lagersaldo.  

- Dokumentation: Hur avvikelser bör dokumenteras. Om det fortsatt sker i Monitor, vem 
som ansvarar för dokumenteringen samt ändring av status i Monitor utefter vart i flödet 
den defekta komponenten befinner sig och så vidare. Detta bör även kopplas till roller 
och ansvar i flödet.  

 
2. Definiera mål och nyckeltal för uppföljning och utveckling av processen  
Förslaget innebär att definiera lämpliga nyckeltal som gör det möjligt att mäta kvaliteten på 
avvikelsehanteringen, hur väl hanteringen av avvikelser fungerar. Det kan exempelvis 
handla om nyckeltal rörande:  
- Mätning av tider: tid för felsökning eller den totala tiden för hantering av avvikelser 
- Antalet hanterade reklamationer per dag/vecka/månad 
- Andel godkända/icke-godkända reklamationer 
- Andel avvikelser som orsakats av företaget: Exempelvis på grund av bristfälliga 

konstruktionskontroller, vilket leder till att felaktiga ritningar skickas till leverantör, 
felaktig hantering av komponenter vid ankomst eller montering med mera.  

Förslaget innebär även att sätta mål utifrån satta nyckeltal. Det kan exempelvis vara:  
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- Max-tid för felsökning  
- Max-tid för hantering av avvikelsen (hela processflödet)  
- Antalet hanterade reklamationer per dag/vecka/månad 
- Andel godkända reklamationer (i %)  
- Andel avvikelser som orsakas av företaget (i %)  
 
3. Systematisera hanteringen av återtester  
Förslaget innebär att systematisera hanteringen av återtester samt att dokumentera ett 
gemensamt arbetssätt. Dokumentationen bör innehålla följande:  
- Vilka typer av tester som ska genomföras och var: miljö, plats, utformning, i vilket 

system, med viken maskin med mera.  
- Vem det är som ansvarar för olika typer av tester: Lämpligtvis en kompetensmatris för 

vilken person eller avdelning som gör olika typer av tester och åtgärdar olika typer av 
fel (exempelvis produktionen, engineering osv.). Detta arbete är redan påbörjat. 

- Roller och ansvar kopplat till initiering, prioritering och genomförande av återtester: 
vem det är som ansvarar för vad. Exempelvis avvikelsehanteringsansvarig, 
planeringsansvarig, produktionspersonal med fler.  

 
4. Tillsätta resurs för avvikelsehantering  
Förslaget innebär att tillsätta en heltidsresurs (med prioriterat fokus på avvikelser) som 
ansvarar för att hantera avvikelser samt att driva förebyggande arbete för att minska antalet 
avvikelser och öka andelen godkända avvikelser (reklamationer). En resurs för 
avvikelsehantering kan exempelvis vara en kvalitetsavdelning/ansvarig eller ansvarig 
person för avvikelsehanteringsprocessen. För att minska andelen avvikelser kan exempelvis 
”problemartiklar” följas upp samt att genomföra mer utförliga rotorsaksanalyser kring 
uppstådda avvikelser.  
 
5. Förbättra ”Röda lappen”  
Förslaget handlar om att undersöka möjligheten att ersätta ”röda lappen” med ett annat 
format. Alternativt att ta fram ett förslag på utveckling av befintlig mall. Det kan 
förslagsvis handla om att:  
- Komplettera/utöka ”röda lappen”: med vägledning, riktlinjer eller fler instruktioner för 

att det ska bli tydligare vilken information som är kritisk och relevant att fylla i. 
Exempelvis rad för ordernummer, artikelnummer på specifik komponent, om det är 
elfel, måttfel eller fysisk skada såsom repor, smuts med mera.   

- Lägg till rader: utöka antalet rader att skriva informationen på för att möjliggöra att 
beskriva felet mer utförligt.  

 
6. Underlätta/effektivisera felsökning 
Förslaget handlar om att upprätta stöd (instruktioner/checklistor) för felsökning samt en 
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kompetens- eller ansvarsmatris för att säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig som 
stöd för felsökning när avvikelser uppstår.  
 
7. Förbättra spårbarhet vid återtester  
Detta förslag handlar om att skapa en tydlighet kring vilken hylla som är avsedd för 
komponenter som ska återtestas, det vill säga komponenter som befinner sig i avvikelse-
flödet. Detta för att minska risken att defekta komponenter blandas ihop med fungerande 
komponenter på lagret. Ett annat alternativ är att märka upp defekta komponenter tydligare 
(utöver röda lappen) för att förtydliga att den inte kan användas.  
 
8. Förbättra spårbarheten kopplat till ordernummer  
Förslaget handlar om att förbättra spårbarheten på komponenter för att säkerställa att det 
går att koppla specifika komponenter till ordernummer (inköpsorder). Detta kan exempelvis 
underlättas genom en implementering av FIFO där komponenter placeras i den ordning de 
köps in. Genom att kunna koppla den defekta komponenten till ordernummer kan 
leverantören se vilken batch den tillhör och om det finns fler defekta komponenter från 
samma batch.  
 
9. Utveckling av Monitor 
Förslaget handlar om att undersöka möjligheten att använda eller utveckla fler funktioner i 
Monitor. Dels för en ökad spårbarhet i öppna och avslutade ärenden, och dels för att kunna 
ta ut mer statistik för olika typer av defekter, komponenter, leverantörer med mera. samt för 
att kunna se avslutat-datum för varje specifikt ärende. Det skulle möjliggöra att kunna ta tid 
på processen från registrerat ärende till avslutat ärende.  
 
10. Införa DFX (Konstruktionskontroll)  
Detta förslag innebär att införa DFX (Design for excellence)/konstruktionskontroll för att 
specificera toleransgränserna. Detta för att ritningar som skickas till leverantörer därmed 
inte ska ge lika stort utrymme för att sväva utanför toleransgränser.   
 
11. Införa ankomstkontroller och ”rödlistade leverantörer”  
Förslaget handlar om att utforma och implementera en rutin för ankomstkontroller. Det är 
en förebyggande åtgärd för att minska antalet defekta komponenter som tas in i 
produktionen. En defekt komponent som monteras kan skada andra delar i systemet, vilket 
leder till fler avvikelser. Det ger även extra arbete med felsökning, tvättning och eventuellt 
omarbete. Att upptäcka defekter redan vid ankomstkontroller underlättar även 
reklamationen till leverantören då felet upptäcks innan komponenten hamnar på lagret eller 
i produktion. Vidare föreslås en ”rödlista” där leverantörer som ofta misslyckas att leverera 
överenskommen kvalitet registreras och därefter följs upp genom utförligare 
ankomstkontroller.   
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4.3.2 Prioritering av föreslagna åtgärder  
Resultatet av genomförd workshop för prioritering av åtgärdsförslag med användning av 
verktyget PICK-chart presenteras i figur 9.  
 

 
Figur 9 - Prioriterade åtgärder enligt PICK-chart 

 
Genomför! 
11. Införa ankomstkontroller och ”rödlistade leverantörer”/kritiska artiklar 
5. Förbättra ”Röda lappen” 
2. Definiera mål och nyckeltal för uppföljning och utveckling av processen  
1. Upprätta en processbeskrivning för avvikelsehantering 
9. Utveckling av Monitor 
8. Förbättra spårbarheten kopplat till ordernummer 
 
Utmana 
10. Införa DFX (Konstruktionskontroll) 
4. Tillsätt resurs för avvikelsehantering 
6. Underlätta/effektivisera felsökning 
 
Möjligt 
7. Förbättra spårbarhet vid återtester  
 
Avfärda!  
3 Systematisera hanteringen av återtester 
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De åtgärder som bedömdes ge högst effekt för minst insats var nr 11, 5, 2, 1, 9 och 8. 
Åtgärd nr 10, 4 och 6 placerades i fältet ”Utmana” vilket innebär att de skulle ge stor effekt 
men kräver också en stor genomförandeinsats. Dessa åtgärder bedömdes kräva resurser, 
pengar och/eller tid och företaget kan därför överväga att genomföra dessa i projektform för 
att säkerställa styrning och konkretisering av mål och omfattning med arbetet. Åtgärd nr 7 
placerades i fältet ”Möjligt” och åtgärd nr 3 placerades i fältet ”Avfärda”.   
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5. Analys  
I detta kapitel görs en analys av det tidigare presenterade resultatet. Resultatet analyseras 
utifrån studiens syfte och frågeställningar med stöd från utvalda teorier.  
 
5.1 Hur ser avvikelsehanteringsprocessen ut? 
För att erhålla ett tydligt nuläge att utgå från vid studiens början upprättades en 
processkarta som visar flödets olika steg och de aktiviteter som sker samt vem/vilken 
avdelning som ansvarar för att utföra aktiviteterna (se figur 7 i tidigare avsnitt). Sörqvist 
(2013) menar att processorientering har många fördelar. Dels att det ökar förståelsen för 
helheten av flödet hos medarbetarna, dels underlättar det lärandet och förutsättningarna att 
arbeta med förbättringar. Vidare nämner Ahlin (2017) att kartlägga processer och 
visualisera arbetsflöden är ett sätt att effektivisera sin verksamhet samt för att öka sin 
konkurrenskraft genom att producera på kortast möjliga tid.  
 
Att utforma processkartan med horisontella och vertikala simbanor utefter ansvar och faser 
i affärssystemet bedömdes ge störst tydlighet för medarbetarna. Detta eftersom alla 
medarbetare inte har lika stor vana i att arbeta med processer och flöden. Ahlin (2017) 
nämner vikten av att välja rätt modell som inte är för svårbegriplig då processer syftar till 
att tydliggöra. Författaren nämner även att symboler kan användas för att visualisera olika 
aktiviteter, beslutspunkter och dokument som kan finnas i processen. Vid utformandet av 
avvikelsehanteringsprocessen användes ”röda lappen” som en symbol som förtydligande 
var felbeskrivningen fylls i.  
 
5.2 Vilka brister finns i nuvarande avvikelsehanteringsprocess? 
I detta avsnitt redogörs en analys av de identifierade bristerna i den nuvarande 
avvikelsehanteringsprocessen. Analysen kopplas till teorier kring processorientering, 
processledning flödeseffektivitet och slöserier samt hantering av avvikelser.  

5.2.1 Processorientering 
Processorientering innebär att ha förmågan att sin verksamhet ur ett processperspektiv 
vilket leder till ett ökat kundfokus, bättre förutsättningar för lärande och förbättring, ökad 
förståelse för helheten hos medarbetarna och ett bättre ledarskap (Sörqvist, 2013).  
En uppenbar brist inom avvikelsehanteringen relaterat till processorientering var 
avsaknaden av en kartläggning samt överenskommen beskrivning av processen. Utan 
dokumenterade processer är det svårt att erhålla en samsyn på processen och arbetet inom 
processen.  
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5.2.2 Processledning   
Utifrån genomförd kartläggning av processen och identifierade brister kan det konstateras 
att avvikelsehanteringsprocessen brister i sin processledning. Bergman & Klefsjö (2020) 
sammanfattar fyra centrala steg för att uppnå processledning:   

1. Organisera: Utse processägare och processförbättringsgrupp till processen 
2. Förstå: Definiera processens gränssnitt, mottagare och leverantör. Kartlägg 

processen genom att dokumentera arbetsflödet. 
3. Observera: Bestäm hur processen ska mätas och utför mätningar regelbundet 
4. Förbättra: Analysera utfallet från mätningarna i syfte att förbättra processen 

 
När studien startade saknades en utsedd processägare och processförbättringsgrupp liksom 
förståelse för arbetsflödet och förutsättningar för att observera och mäta processen. Under 
arbetets gång har processflödet kartlagts och dokumenterats men det saknas fortfarande en 
dedikerad resurs som arbetar med avvikelsehantering liksom viktiga styrande dokument 
som beskriver processägarskap, mål och mätetal.  
 
De tre nyckelrollerna Processägare, Processledare och Kompetensförsörjare som Bergman 
& Klefsjö (2020) beskriver som viktiga funktioner för en fungerande processledning saknas 
hos företaget och det saknas även en processbeskrivning med information om vem som har 
det operativa samordningsansvaret, vem som har ansvar för att säkerställa de resurser och 
den kompetens som processen behöver samt vem som ansvarar för att leda 
förbättringsarbetet. Bergman & Klefsjö (2020) beskriver att verktyg för att kartlägga, mäta 
och styra processer är förutsättningar för en fungerande processledning. Den 
processkartläggning som har genomförts i studien kan i enlighet med detta fungera som ett 
verktyg för mätning och styrning av processen. För att uppnå en fungerande processledning 
behöver dock det dokumenterat processflödet kompletteras med definierade mätetal och ett 
implementerat arbetssätt för att genomföra mätningar, vilket saknas i dagsläget. 

5.2.3 Flödeseffektivitet och slöserier 
I och med avsaknad av mål och mätetal för processen samt avsaknad av arbetssätt för att 
kunna genomföra mätningar har möjligheterna att fastställa processens flödeseffektivitet 
bedömts vara begränsade. Däremot har det varit möjligt att identifiera icke värdeskapande 
aktiviteter i enlighet med filosofin kring slöserier (Liker, 2009). Trots begränsningar i att 
mäta faktiska genomlopps- och ledtider har studien resulterat i ett relativt stort antal 
identifierade slöserier som bidrar till flaskhalsar, långa väntetider och onödiga moment i 
avvikelsehanteringsprocessen. Att ett ärende uppskattas kunna variera mellan en dag upp 
till fyra månader i kombination med antalet identifierade slöserier kan i sig tyda på en låg 
flödeseffektivitet vilket definieras som ”summan av tiderna för de värdeskapande 
aktiviteterna i förhållande till den totala genomloppstiden” (Bergman & Klefsjö, 2020).  
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Brister har identifierats som indikerar att hanteringen av en avvikelse i vissa fall kan 
omfattar många steg och involvera många personer. Komponenter flyttas runt mellan 
resurser i form av personal, avdelningar och maskiner vilket leder till flaskhalsar och att det 
bildas kö när resurser inte finns tillgängliga. Detta rådande arbetssätt kan ses som en 
motsats till den så kallade one-stop-shop som Bergman och Klefsjö (2020) beskriver som 
lösning för att reducera slöserier i form av köer som uppstår i flödet. Om One-stop-shop 
tillämpades vid exempelvis felsökning av avvikelser skulle detta innebära att alla 
nödvändiga resurser samlades kring komponenten vid ett och samma tillfälle istället för att 
komponenten skickas runt mellan resurserna i sekventiella steg.  
 
Alieva & von Haartman (2020) fokuserar i sin studie på identifiering av en ny typ av 
datarelaterade slöserier som innebär bristfällig insamling och analys av data som grund för 
att driva förbättringsarbete och fatta faktabaserade beslut. En brist som identifierades hos i 
avvikelsehanteringsprocessen var att information kring reklamationsåtgärder och datum för 
när ärenden stängs saknas i affärssystemet. Avsaknaden av denna typ av information 
begränsar möjligheterna att ta ut statistik och följa upp historik kopplat till åtgärder och 
kostnader för reklamationer. Alieva & von Haartman (2020) delar in datarelaterade 
slöserier i tre nivåer:  

1. Okunnighet – data samlas inte in eller analyseras 
2. Data samlas in med analyseras inte för att skapa värde 
3. Data samlas in och analyseras men analyserna leder inte till förbättring 

 
Att företaget saknar systemstöd och funktioner som möjliggör insamling av data för analys 
av ledtider och åtgärder kopplat till reklamationer kan relateras till datarelaterade slöserier 
på nivå 1. För att företaget ska ha möjlighet att identifiera förbättringar utifrån fakta om hur 
processen levererar i dagsläget behöver data som indikerar detta börja samlas in och 
analyseras. Detta kan även relateras till hörnstenen ”Basera beslut på fakta” inom TQM där 
insamling och analys av information är avgörande för att fatta rationella beslut som baseras 
på väl underbyggda fakta om hur en process fungerar (Bergman & Klefsjö, 2020). 

5.2.4 Hantering av avvikelser 
SiS (2020) definierar i 9000:2015 en avvikelse som “icke-uppfyllande av ett krav”. 
Kartläggningen av avvikelsehanteringsprocessen visade att det finns en dokumenterad 
definition av avvikelser och att det även finns en kategorisering i affärssystemet som 
särskiljer interna avvikelser från leverantörsavvikelser. Däremot beskrivs avsaknad av 
kategorisering av olika typer av avvikelser som en brist och att det finns ett behov av att 
kategorisera och upprätta riktlinjer för olika typer av brister och fel. Det beskrivs även att 
vissa komponenter och vissa typer av fel bör hanteras som mer kritiska än andra, vilket inte 
hanteras i processen i dagsläget. Det beskrivs även att det förekommer bristfällig samsyn 
med leverantörer avseende kvalitetsnivåer på komponenter som levereras vilket skapar en 
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oenighet kring vilka krav som förväntas vara uppfyllda och således otydlighet kring vad 
som definierar en avvikelse. 
 
Sörqvist (2017) delar in problem som kan förekomma i processer i tillfälliga och kroniska 
problem och menar på att det är viktigt att fokusera på de kroniska då dessa orsakar störst 
problem. Denna har resulterat i identifiering av kroniska problem i form av brister i 
nuvarande arbetssätt som är implementerat och accepterat inom företaget. De typer av 
brister som har lyfts är återkommande problem som kräver att åtgärder vidtas och som 
uppstår på grund av avsaknad av styrning, standardisering och struktur.  
 
Avvikelsehantering är en viktig process för företag, dels för att säkerställa att problem som 
uppstår åtgärdas och att konsekvenser minimeras, men även för att säkerställa att företaget 
drar lärdomar av det som hänt så att problemet inte uppstår igen (Petersson et al., 2015). Att 
upprätta en dokumenterad avvikelsehanteringsprocess med tydligt definierade roller och 
ansvar kopplat till analys och åtgärd är ett centralt steg för att uppnå detta (Höglund och 
Olsson, 2015). Då det saknas dokumenterade processbeskrivningar och tydliga 
instruktioner för hur avvikelser identifieras, rapporteras/kommuniceras, analyseras och 
hanteras brister organisationen i att säkerställa en enhetlig hantering av åtgärder och det 
finns risk att avvikelser hanteras olika beroende på vem som utför arbetet.  
 
Vidare brister företaget i sin erfarenhetsåterföring och arbete med att dra lärdomar så att 
samma problem inte uppstår igen då det saknas dedikerad resurs med ansvar för detta och 
dokumenterade beskrivningar av hur arbetet ska gå till. Att dokumenterat arbetssätt saknas 
anses även kunna öka risken att avvikelser inte rapporteras på grund av att personalen 
känner sig utpekad och ifrågasatt när problem uppstår. För att undvika att personal döljer 
avvikelser krävs att man inom företaget ifrågasätter arbetssätten snarare än enskilda 
personers arbete när avvikelser uppstår (Petersson, et al., 2015). En förutsättning för detta 
är att det finns dokumenterade arbetssätt att ifrågasätta. 
  
5.3 Hur kan dessa brister åtgärdas?   
I detta avsnitt redogörs en analys kring föreslagna åtgärder kopplat till teorier för TQM och 
Lean 14 principer.  

5.3.1 TQM 
Total Quality Management handlar om att förbättra organisatoriska resultat genom 
kontinuerlig förbättring av företagets aktiviteter och processer (Tesfaye & Kitaw, 2017). 
Vidare definierar Chen (2015) TQM som en integrativ ledningsfilosofi för kontinuerlig 
förbättring av kvaliteten på produkter och processer för att uppnå kundnöjdhet. Framtagna 
åtgärdsförslag analyseras i relation till hörnstensmodellen. I tabell 7 presenteras resultatet 
av analysen där samtliga åtgärdsförslag kopplas till de sex hörnstenarna inom TQM som 
Bergman och Klefsjö (2020) beskriver. Därefter följer en detaljerad redovisning av 
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analysen för respektive åtgärdsförslag. De hörnstenar som respektive åtgärd kunde relateras 
till i analysen har i tabell 7 markerats med ”X”. 
 
Tabell 7 - Åtgärdsförslag kopplat till hörnstensmodellen  
 

 
Åtgärdsförslag 

Arbeta 
med 

processer 

Arbeta med 
ständiga 

förbättringar 

Skapa 
förutsättningar 
för delaktighet 

Basera 
beslut 

på 
fakta 

Sätt 
kunderna 

i 
centrum 

Utveckla 
ett 

engagerat 
ledarskap 

1. Upprätta en 
processbeskrivning för 
avvikelsehantering 

X X X X  X 

2. Definiera mål och 
nyckeltal för uppföljning och 
utveckling av processen  

X X X X X X 

3. Systematisera hanteringen 
av återtester  

X  X    

4. Tillsätt resurs för 
avvikelsehantering 

X X  X  X 

5. Förbättra ”Röda lappen” 
 

  X X   

6.Underlätta/effektivisera 
felsökning 

X  X X   

7. Förbättra spårbarhet vid 
återtester 

X      

8. Förbättra spårbarheten 
kopplat till ordernummer 

   X X  

9. Utveckling av Monitor 
 

 X  X X  

10. Införa DFX 
(Konstruktionskontroll) 

 X  X X  

11. Införa ankomstkontroller 
och ”rödlistade 
leverantörer” 

 X  X X  

 
1. Upprätta en processbeskrivning för avvikelsehantering 
Förslaget innebär att ta fram en dokumenterad processbeskrivning som kompletterar 
processflödet och omfattar information om syfte, mål, roller och ansvar, 
kommunikationsvägar och dokumentation/system. Förslaget stödjer hörnstensmodellens 5 
av 6 delar. Att upprätta en processbeskrivning bidrar till att företaget blir mer 
processorienterade, dvs arbetar med processer, och skapar även förutsättningar för att 
mäta, utvärdera och förbättra arbetssätten vilket bidrar till hörnstenarna ständiga 
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förbättringar och basera beslut på fakta. Att gemensamma processer tas fram bidrar även 
till en ökad förståelse för helheten hos medarbetarna och förslaget ses därför kunna bidra 
till att skapa förutsättningar för delaktighet. Att tydliggöra roller och ansvar i 
processbeskrivningen och införa ett processägarskap bidrar till ett engagerat ledarskap och 
att bygga en stark kvalitetskultur.  
 
2. Definiera mål och nyckeltal för uppföljning och utveckling av processen  
Förslaget innebär dels att identifiera lämpliga nyckeltal som gör det möjligt att mäta, 
utvärdera och förbättra processen. Att definiera överenskomna mål och mätetal för 
processen bedöms bidra till samtliga delar i hörnstensmodellen med särskilt fokus på 
hörnstenarna Arbeta med ständiga förbättringar, basera beslut på fakta och sätt kunderna i 
centrum. Genom att identifiera kvalitetskrav för processen kan företaget införa ett 
systematiskt förbättringsarbete där kundernas krav är i centrum och företaget utvärderar 
och utvecklar processen på ett strukturerat sätt genom att samla in och analysera 
information samt jämför processens utfall mot uppställda kvalitetsmått.  
 
3. Systematisera hanteringen av återtester  
Förslaget innebär att systematisera hanteringen av återtester samt att dokumentera ett 
gemensamt arbetssätt. Genom att arbeta med systematiskt med återtester och upprätta 
dokumentation för bättre styrning, koordinering av resurser och samordning av tester 
utvecklas företaget sin förmåga att arbeta med processer på ett med kostnadseffektivt sätt 
samt underlättar för medarbetarna att förstå sin roll i organisationen och undanröja hinder 
för ett fungerande samarbete. Med andra ord skapas förutsättningar för delaktighet. 
 
4. Tillsätta resurs för avvikelsehantering  
Förslaget innebär att tillsätta en heltidsresurs (med prioriterat fokus på avvikelser) som 
ansvarar för att hantera avvikelser samt att driva förebyggande arbete för att minska antalet 
avvikelser och öka andelen godkända avvikelser (reklamationer). Genom att prioritera 
avvikelsehanteringen och definiera ägarskap, roller och ansvar kan företaget blir mer 
processorienterade och utveckla förmågan att arbeta med processer. Ett tydligt 
processansvar skapar även förutsättningar för att mäta, utvärdera och förbättra arbetssätten 
vilket bidrar till hörnstenarna ständiga förbättringar och basera beslut på fakta. 
Definierade roller och ansvar kopplat till avvikelser bidrar även till ökat förtroende för 
processen och ledarskapet samt en starkare kvalitetskultur, det vill säga ett engagerat 
ledarskap.   
 
5. Förbättra ”Röda lappen”  
Förslaget handlar om att undersöka möjligheten att ersätta ”röda lappen” med ett annat 
format. Alternativt att ta fram ett förslag på utveckling av befintlig mall. Detta ses kunna 
skapa bättre förutsättningar för delaktighet eftersom det undanröjer hinder för ett väl 
fungerande kommunikationsflöde och informationsöverföring mellan medarbetarna. Att 
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öka kvaliteten och detaljeringsgraden på beskrivningar av fel bidrar även till att företaget 
blir bättre på att analysera information och basera beslut på fakta.  
 
6. Underlätta/effektivisera felsökning 
Förslaget handlar om att upprätta stöd (instruktioner/checklistor) för felsökning samt en 
kompetens- eller ansvarsmatris för att säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig som 
stöd för felsökning när avvikelser uppstår. Genom att underlätta medarbetarnas arbete och 
undanröja hinder som kan leda till felaktiga bedömningar och missförstånd ökar företagets 
förmåga att arbeta med processer på ett kostnadseffektivt sätt liksom medarbetarnas 
förutsättningar för delaktighet. En korrekt utförd felsökning bidrar även till att 
medarbetarna baserar beslut på fakta.   
 
7. Förbättra spårbarhet vid återtester  
Detta förslag handlar om att skapa en tydlighet kring vilken hylla som är avsedd för 
komponenter som ska återtestas, det vill säga komponenter som befinner sig i avvikelse-
flödet för att minska risken att defekta komponenter blandas ihop med fungerande 
komponenter på lagret. Denna förbättring bidrar till ett mer systematiskt och 
kostnadseffektivt arbete med processer.  
 
8. Förbättra spårbarheten kopplat till ordernummer  
Förslaget handlar om att förbättra spårbarheten på komponenter för att säkerställa att det 
går att koppla specifika komponenter till ordernummer (inköpsorder) och införande av 
FIFO. Ökad spårbarhet minskar risken för felaktig hantering av material och stödjer 
faktabaserade beslut och ett fokus på kunder och leverantörer, det vill säga kunden i 
centrum.  
 
9. Utveckling av Monitor 
Förslaget handlar om att undersöka möjligheten att använda eller utveckla fler funktioner i 
Monitor för ökad spårbarhet av öppna och avslutade ärenden samt möjlighet att analysera 
historisk data. Genom att nyttja fler funktioner i Monitor och skapa förutsättningar för 
analys av data kan företaget bli bättre på att arbeta med förbättringar på ett systematiskt 
sätt samt basera beslut på fakta. Genom att följa upp och analysera utfall och åtgärder för 
reklamationsärenden utvecklar även företaget förmågan att sätta kunderna i centrum och 
utvärdera interna processer och arbetssätt för ökad kvalitet och kostnadseffektivitet. 
 
10. Införa DFX (Konstruktionskontroll) 
Detta förslag innebär att införa DFX (Design for excellence)/konstruktionskontroll för att 
specificera toleransgränserna. Detta för att minska variation och att ritningar som skickas 
till leverantörer inte ska ge lika stort utrymme för att sväva utanför toleransgränser. 
Kontrollerna skulle bidra till att säkerställa att ritningarna är uppdaterade utefter 
konstruktion, korrekta och tillräckligt specificerade. Detta bidrar till att företaget sätter 
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kunderna i centrum genom att man säkerställer en samsyn med leverantörerna och att 
produktkraven uppfylls. Förbättringen bidrar även till att företaget i samråd med 
leverantörer kan fatta mer faktabaserade beslut samt att problem förhindras genom att 
specificera toleransgränserna, vilket bidrar till ett systematiskt arbete med ständiga 
förbättringar.  
 
11. Införa ankomstkontroller och ”rödlistade leverantörer” 
Förslaget handlar om att utforma och implementera en rutin för ankomstkontroller. Det är 
en förebyggande åtgärd för att minska antalet defekta komponenter som tas in i 
produktionen. I likhet med förslaget ovan bidrar detta till ett mer systematiskt arbete med 
ständiga förbättringar samt att kraven från kunderna är i centrum genom bättre 
kravställning mot leverantörerna. Genom att upptäcka felaktiga och defekta komponenter i 
tidigare skede blir företaget även bättre på att basera beslut på fakta och får en ökad 
kontroll över kvaliteten på sina produkter.  
 
Nedan sammanfattas åtgärdsförslagen i ordning utifrån antalet hörnstenar förslaget 
relaterats till. Antalet redovisas inom parentes. Att värdera åtgärdsförslag utifrån 
hörnstensmodellen kan möjligen vara ett sätt för företaget att prioritera förbättringar utifrån 
hur väl de stödjer offensiv kvalitetsutveckling och TQM.  

• Definiera mål och nyckeltal för uppföljning och utveckling av processen: (6) 
• Upprätta en processbeskrivning för avvikelsehantering (5) 
• Tillsätt resurs för avvikelsehantering (4) 
• Underlätta/effektivisera felsökning (3) 
• Utveckling av Monitor (3) 
• Införa kontroll av ritningar (3) 
• Införa ankomstkontroller och ”rödlistade leverantörer” (3) 
• Systematisera hanteringen av återtester (2) 
• Förbättra spårbarheten kopplat till ordernummer (2) 
• Förbättra ”Röda lappen” (2) 
• Inför beslut kring återtester/omarbete i tidigare skede (1) 
• Förbättra spårbarhet vid återtester (1) 

5.3.2 Lean 14 principer  
Att processorientera sin verksamhet är en förutsättning för att använda sig av Lean-
metodiken. Liker (2009) menar på att det finns ett fokus på flöden inom Lean, samt ett 
fokus på att förenkla och effektivisera processer genom identifiering och eliminering av 
slöserier och icke-värdeskapande aktiviteter. Lean-metodiken omfattar 14 principer som 
används vid stöd för tillämpning och implementering. De principer som bedöms som 
särskilt relevanta för kartläggning, implementering och tillämpning av 
avvikelsehanteringsprocessen är följande:  
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• Princip 2: Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problem till ytan 
• Princip 4: Jämna ut arbetsbelastningen 
• Princip 5: Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem. Rätt 

kvalitet från början 
• Princip 6: Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och 

personalens delaktighet 
• Princip 7: Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda 
• Princip 8: Använd endast pålitlig, väl beprövad teknik som stödjer personalen och 

processerna 
• Princip 11: Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att 
• utmana och hjälp dem att bli bättre 
• Princip 12: Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen  
• Princip 14: Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt 

förbättra 
 
Princip 2 är relevant för företaget att fokusera på för att genomgående skapa kontinuitet i 
avvikelsehanteringsflödet. Att kartlägga avvikelsehanteringsprocessen möjliggör 
identifiering av aktiviteter som inte tillför något värde och att förslag på lämpliga åtgärder 
kan tas fram. Princip 4 är en viktig princip för att fokusera på förbättringen av företagets 
avvikelsehantering. Detta då flödet i dagsläget upplevs som ojämnt med flaskhalsar och 
återkommande köer på grund av fullbelagda maskiner och otillgänglig personal. En 
processkartläggning möjliggör tydliggörande och visualisering av aktiviteterna som utförs i 
flödet samt analys av hur aktiviteterna kan jämnas ut för en jämnare arbetsbelastning samt 
kortare ledtider. Princip 5, som innebär att stoppa produktionen när fel uppstår och samla 
kompetens för att lösa problem kan vara relevant att tillämpa för att öka effektiviteten och 
minska tiderna för felsökning. Det beskrivs att komponenter i dagsläget skickas runt mellan 
avdelningar för felsökning, omarbete och testning.  
 
Princip 6 är en grundläggande förutsättning för att hålla en jämn kvalitetsnivå och arbeta 
med ständiga förbättringar. Att standardisera arbetssätten för avvikelsehanteringen krävs 
för att processen ska kunna utvärderas och förbättras. Det bidrar även till ökad delaktighet 
och samsyn hos medarbetarna som förstår sin roll i helheten och har en tydlig bild av 
förväntningar och krav. Det minskar även risken för att medarbetare arbetar på olika sätt 
vilket i sin tur bidrar till ett jämnare arbetsflöde (princip 4). Visuell styrning (princip 7) är 
en tillämpbar princip för avvikelsehanteringen, genom att visualisera arbetsflödet får 
medarbetarna en bättre förståelse för hur deras arbete bidrar till helheten. Visuell styrning 
kan tillämpas för att öka medvetandet och synliggörandet av avvikelser och status för 
pågående ärenden. 
Princip 8 som innebär användning av pålitlig teknik är relevant för företaget att tillämpa vid 
bland annat utveckling av avvikelsehanteringssystemet för att öka möjligheterna att mäta 
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och utvärdera avvikelsehanteringsprocessen. Det är viktigt att företaget gör medvetna val 
vid utveckling av funktioner i systemet och anpassar dessa efter behovet av styrning och 
uppföljning av processen samt medarbetarnas behov av stöd i sitt arbete. Principen ses även 
som tillämpbar i arbetet med att standardisera arbetssätten och vid valet av verktyg och 
mallar som används för exempelvis processkartläggning, felsökning och rotorsaksanalyser. 
 
Princip 11 är tillämpbar för att öka samsynen mellan företaget och deras leverantörer. 
Genom tydlig kravställning och överenskomna kvalitetsnivåer och toleransgränser för 
komponenter ökar möjligheterna att uppnå en gemensam målbild, ömsesidig respekt och 
strävan efter att ständigt bli bättre. Princip 12 handlar om ledarnas närvaro och att förståelse 
för arbetet och problem som uppstår genom att se situationen på plats. Chefernas närvaro 
och delaktighet ses som stark inom produktionen och de är väl insatta i det operativa 
arbetet. Vid implementering av avvikelsehanteringsprocessen är principen även tillämpbar 
för att säkerställa att processansvarig är tillräckligt insatt i hela flödet för hantering av 
avvikelser, från det att en avvikelse identifieras till dess att ärendet är åtgärdat och stängs i 
systemet.  
 
Processansvarig bör ta ett helhetsansvar för ett väl fungerande flöde och kontinuerligt 
arbeta för att eliminera slöserier genom att analysera flödet och observera arbetet på plats. 
Princip 14 handlar om att vara en ständigt lärande organisation och bör i likhet med princip 
6 vara en grundläggande vägledning i alla företagets processer där man standardiserar 
arbetssätten och regelbundet mäter, utvärderar och utvecklar sina processer.  
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6. Slutsatser 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser kopplat till syftet att identifiera 
förbättringsmöjligheter i avvikelsehanteringsprocessen hos tillverkningsföretag. 
 
Utifrån syftet med studien kan slutsatserna dras att den studerade 
avvikelsehanteringsprocessen brister inom flera områden. Dels avsaknad av samsyn kring 
processen, men även i kommunikationen och det faktiska arbetet inom processen. Utifrån 
insamlad data identifierades brister inom 9 områden samt 15 brister i form av slöserier och 
fyra övriga brister. 11 åtgärder föreslås för att hantera majoriteten av identifierade brister.  
 
Implementering av föreslagna åtgärder ses kunna möjliggöra att effektivisera och 
kvalitetssäkra arbetet med ett tydligare fokus på processer. Det möjliggör mätning och 
systematiskt förbättringsarbete samt skapar förutsättning för delaktighet hos medarbetarna. 
Åtgärdsförslagen har en koppling till Lean som fokuserar på flöden samt eliminering av 
slöserier och icke-värdeskapande aktiviteter. Genom prioritering utifrån PICK-chart och 
med stöd av hörnstensmodellen inom TQM kan företaget säkerställa att de förbättringar 
som genomförs stödjer företagets mål och strategier samt offensiv kvalitetsutveckling. 
 
6.1 Implementeringsförslag 
Utifrån resultatet av genomförd prioritering av åtgärdsförslagen enligt PICK-chart föreslås 
implementering i enlighet med följande prioriteringsordning: 
Genomför! 

• Införa ankomstkontroller och ”rödlistade leverantörer”/kritiska artiklar 
• Förbättra ”Röda lappen” 
• Definiera mål och nyckeltal för uppföljning och utveckling av processen  
• Upprätta en processbeskrivning för avvikelsehantering 
• Utveckling av Monitor 
• Förbättra spårbarheten kopplat till ordernummer 

 
Utmana 

• Införa DFX (Konstruktionskontroll) 
• Tillsätt resurs för avvikelsehantering 
• Underlätta/effektivisera felsökning 

 
Möjligt 

• Förbättra spårbarhet vid återtester  
 
Avfärda!  

• Systematisera hanteringen av återtester 
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Åtgärderna som placerades i fältet ”Genomför!” bedömdes ge högst effekt för minst insats. 
Åtgärderna som placerades i fältet ”Utmana” bedömdes ge stor effekt men kräver också en 
stor genomförandeinsats. Dessa åtgärder kräver resurser, pengar och/eller tid och företaget 
kan därför överväga att genomföra dessa i projektform för att säkerställa styrning och 
konkretisering av mål och omfattning med arbetet.  
 
Föreslagna åtgärder har även analyserats utifrån hörnstensmodellen inom TQM. Resultatet 
av analysen kan ses som ett alternativt implementeringsförslag om företaget väljer att 
prioritera åtgärderna utifrån hur väl åtgärderna stödjer offensiv kvalitetsutveckling. 
Resultatet kan även kombineras med resultatet från genomförd PICK-chart för ytterligare 
stöd i företagets prioritering av åtgärder. Nedan listas åtgärdsförslagen i ordning utifrån 
antalet hörnstenar i hörnstensmodellen som förslaget stödjer: 

• Definiera mål och nyckeltal för uppföljning och utveckling av processen: (6) 
• Upprätta en processbeskrivning för avvikelsehantering (5) 
• Tillsätt resurs för avvikelsehantering (4) 
• Underlätta/effektivisera felsökning (3) 
• Utveckling av Monitor (3) 
• Införa DFX (Konstruktionskontroll) (3) 
• Införa ankomstkontroller och ”rödlistade leverantörer” (3) 
• Systematisera hanteringen av återtester (2) 
• Förbättra spårbarheten kopplat till ordernummer (2) 
• Förbättra ”Röda lappen” (2) 
• Förbättra spårbarhet vid återtester (1) 
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7. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras det analyserade resultatet. Det diskuteras dels vilket resultat som 
studien bidragit med, och dels hur resultatet hänger samman med olika teorier. Vidare 
relateras studiens resultat till annan forskning.  
 
7.1 Reflektion 
I denna studie har en process för avvikelsehantering kartlagts och brister identifierats. 
Vidare har förslag på åtgärder tagits fram och prioritering av dessa föreslagits utifrån två 
olika teorier. Genom att använda PICK-chart för prioritering kan företaget säkerställa att de 
åtgärdsförslag som bedöms bidra till störst värde för företaget och samtidigt kräver minst 
arbete och kostnader prioriteras. Detta kan ses som värdefullt om företaget strävar efter att 
fokusera på kostnadseffektivt förbättringsarbete som stödjer företagets mål. Om företaget 
eftersträvar TQM och anser att värderingarna inom offensiv kvalitetsutveckling bör styra 
företagets förbättringsarbete kan en prioritering utifrån hörnstensmodellen även vara 
lämplig att tillämpa. 
 
En kartläggning av processen har tidigare nämnts som nödvändigt för att skapa ett tydligt 
nuläge att utgå från. Processkartläggning underlättar även för företaget att arbeta vidare 
med utveckling och ständiga förbättringar av avvikelsehanteringsprocessen. Det är 
fördelaktigt att fokusera processer i arbetet med identifiering av brister såväl som i arbetet 
med ständiga förbättringar. Processledning är viktigt för att organisera (ägare, roller, 
ansvar), förstå (gränssnitt, kartläggning, arbetsflöde), observera (mätning) och förbättra 
(analysera) processen. Att fokusera på flödeseffektivitet genom värdeflödesanalys är viktigt 
för att kartlägga värdeskapande aktiviteter och eliminera slöserier. Dessa metoder kan 
tydligt kopplas till teorier om slöserier inom Lean. Ständiga förbättringar kan även kopplas 
till TQM (kvalitetsledning) och hörnstensmodellen med ett fokus på processer, exempelvis 
genom att en av hörnstenarna syftar till att just ”arbeta med processer”.  
 
Studiens resultat har analyserats utifrån de 14 principerna inom Lean och föreslagna 
åtgärder har analyserats utifrån perspektivet TQM. De båda teorierna valdes till studien för 
att det finns synergier mellan principerna och hörnstenarna och de bedömdes därför fungera 
väl att implementera tillsamman. Exempelvis finns det kopplingar mellan hörnstenen 
”arbeta med processer” och principer inom Lean såsom princip 2 ”Skapa kontinuerliga 
processflöden som för upp problem till ytan”, princip 5 ”Bygg upp en kultur där man 
stoppar processen för att lösa problem”, princip 6 ”Lägg standardiserade arbetssätt till 
grund för ständiga förbättringar och personalens delaktighet”, princip 7 ”Använd visuell 
styrning, så att inga problem förblir dolda” samt princip 8 ”Använd endast pålitlig, väl 
beprövad teknik som stödjer personalen och processerna”. Vidare kan princip 11 
”Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana och hjälp 
dem att bli bättre” kopplas till hörnstenen ”skapa förutsättningar för delaktighet”. Princip 
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12 ”Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen” och princip 14 ”Bli en 
lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra” kan kopplas 
till hörnstenen ”Arbeta med ständiga förbättringar”. Genom att kombinera ett fokus på 
flöden som beskrivs inom Lean med ett fokus på total kvalitetsledning som beskrivs inom 
TQM kan man säkerställa att förbättringsarbete sker utifrån ett brett processperspektiv.  
 
Slöserier enligt Lean identifierades inom fyra av åtta kategorier. De kategorier som det inte 
identifierades några slöserier inom var Överproduktion, Överlager, Onödiga 
transporter/förflyttningar och felaktiga produkter/defekter. En orsak till detta skulle kunna 
vara att teorin om slöserier har utgångspunkt i produktionsflöden och processer med fokus 
på tillverkning och produktion av produkter och tjänster. Den process som studerats rör 
hantering av avvikelser och en hanterad avvikelse skulle kunna jämföras med en 
producerad vara. Däremot genererar inte avvikelsehanteringsprocessen överproduktion och 
överlager på samma sätt som en produktionsprocess. Felaktiga produkter/defekter är på 
liknande sätt inte tillämpbara kategorier som för en produktionsprocess då syftet med 
avvikelsehanteringen i sig är att hantera felaktiga och defekta produkter. 
 
Huruvida studiens resultat stödjer annan forskning kan vara svårt att dra en definitiv 
slutsats om då det finns begränsat med forskning kring avvikelsehantering i ett tidigt 
implementeringsskede. Hur avvikelsehanteringen beskrivs inom företaget bekräftar att det 
är en central process som är betydelsefull, dels för att avhjälpa och minimera konsekvenser 
av problem som uppstår och dels för att proaktivt arbeta med erfarenhetsåterföring och 
förhindra att samma problem upprepas. Vidare bekräftar resultatet från studien att avsaknad 
av dokumenterade arbetssätt och tydligt definierade roller och ansvar leder till brister såsom 
slöserier i form av onödiga och tidskrävande moment. Resultatet från studien bekräftar 
även att det förekommer en form av slöseri kopplat till avvikelsehanteringsprocessen som 
kan klassificeras som så kallad ”digital waste”, en ny form av slöseri som undersökt i 
Alieva & von Haartmans studie från 2020.  
 
7.2 Avslutande reflektion och förslag på fortsatt arbete 
Studien huvudfokus har varit att identifiera brister som uppstår inom ramarna för befintlig 
avvikelsehanteringsprocess. Utöver problem som kan kopplas till själva hanteringen av 
avvikelser kan det även förekomma problem som relateras till avvikelser men som kan vara 
svåra att identifiera och hantera inom ramarna för processen. Ett exempel på ett sådant 
problem kan vara att avvikelser uppstår, snarare än att identifieringen och hanteringen är 
bristfällig. För att minska antalet defekta komponenter som kommer in i produktionen 
behöver proaktivt förebyggande arbete ske även inom andra processer. Det anses därför 
lämpligt att fortsätta undersöka och mäta antalet avvikelser som uppstår inom produktion 
för att analysera och kategorisera rotorsaker till detta. Ett annat exempel på problem där 
åtgärden kan ligga utanför ramarna för avvikelsehanteringen är att alla avvikelser inte 
rapporteras och problem förblir därigenom dolda.  
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I studien föreslås åtgärder för att underlätta rapporteringen av avvikelser genom 
framtagning av instruktioner som beskriver hur avvikelsehanteringen går till och 
tydliggörande av roller och ansvar. Denna typ av problem kan dock även behöva ses ur ett 
företagsövergripande perspektiv, där man fokuserar på mjuka värden, strävar mot en öppen 
företagskultur och säkerställer att ledare och medarbetare drar åt samma håll för att öka 
andelen rapporterade avvikelser. 
 
Denna studie har syftat till att genomföra en övergripande kartläggning av processen och 
identifiera brister i hanteringen av avvikelser. Åtgärder har därefter föreslagits utifrån 
insamlad data och en teoretisk analys där samband har undersökts och slutsatser fattats 
utifrån valda teoretiska filosofier och metodiker. Några djupare rotorsaksanalyser kopplat 
till specifika problem har inte genomförts, utan fokus för studien har varit att studera och 
identifiera kroniska återkommande brister i arbetssätt som kan lösas genom ett systematiskt 
förbättringsarbete med fokus på processer och kvalitetsledning. Dock rekommenderas det 
att företaget även arbetar vidare med att genomföra rotorsaksanalyser för specifika 
identifierade problem. Fyra av de brister som identifierades i studien har åtgärder ej 
föreslagits för: 

• Systemfel leder till avvikelser 
• Många steg för tvättning 
• Väntan på support för att kunna fatta beslut 
• Väntan på ny komponent vid beslut om ersatt enhet vid reklamation 

 
För dessa brister föreslås att företaget genomför rotorsaksanalys, exempelvis genom att 
tillämpa metoden ”5-varför” vilket används för att ta reda på och lösa grundorsaker till 
problem.  
 
Denna studie har fokuserat på att identifiera brister i en avvikelsehanteringsprocess utifrån 
insamling av data från medarbetare och operativa chefer. Företagsledningen har inte 
involverats i arbetet med identifiering av brister eller prioritering av åtgärder. Om företaget 
väljer att prioritera framtagna åtgärder utifrån en värdering av effekt (t.ex. via PICK-chart) 
föreslås att ledningen involveras för att säkerställa samsyn kring nyttor och att 
åtgärdsförslag värderas i linje med företagets övergripande mål och strategier.  
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Bilaga 1 – Noteringar från intervju: Slöserier 
 
Grupp 1  
Rutiner: Saknar uppenbara gränser för vilken avdelning som hanterar olika typer av 
avvikelser. Om produktion inte kan hantera problemet, går det vidare till annan avdelning. 
Vill ha tydliga rutiner för hur man går tillväga.   
  
Lagersaldo: Hantering i monitor, när saldo inte förflyttas, komponenter tas inte ur saldo vid 
reklamation, det blir fel vid beställningar, man saknar lager, planering blir fel.  
Planeringen måste göras om pga att komponenter saknas, felaktig lagersaldo.   
Innan har man kunnat arbeta på fler komponenter samtidigt, idag bygger man en i taget.   
  
Ankomstkontroller: kvalitetsproblem, förslag: ”rödlistade leverantörer” som kan bli 
grönmarkerade när dem levererar korrekta produkter, rutiner på hur man checkar av grejer 
när dem kommer in. Komponenterna på hyllan ska vara korrekt, produktionen ska kunna 
lita på att saker ligger på rätt ställe.   
  
Röda lappen: tydligt uppsatt för vilken information som ska skrivas ner på lappen för att 
ärendet ska kunna gå vidare, utan att behöva gå tillbaka och lägga till information.   
  
Leverantör: saknar ofta uppdaterad ritning, leverantörer gör fel för att dem inte fått rätt 
ritningar (mått). Det händer då och då, 10-20% (uppskattad gissning). Konstruktörernas 
ansvar att uppdatera. Leverantörer ska leverera rätt utifrån rätt ritningar.   
  
-Hitta felet: 15 min – 4h (halv dag), Hitta fel tills att lappen fylls i: görs ofta direkt, kan 
ligga i 1dag eller mer pga. tidsbrist, man prioriterar montering (produktion).  
-Identifierad avvikelse -> avslutat ärende: 1 dag - 4 månader   
  
När produktion får veta att något ska återtestas (efter kontakt med leverantör): görs inom en 
vecka (uppskattat), görs ofta direkt när dem informeras.   
-Inga tydliga regler, ramar, ansvar, checklistor, support   
-Jämföra med andra komponenter, ringa produktionschef och kollar (kan sitta i möte och 
kan därför inte hantera ärendet direkt)   
 
-Finns ingen tydlig kvalitetsavdelning att kontrollera och bolla avvikelser med.   
-Mycket tid år till gissningar vad det är som är fel.   
-Monteringsmässigt finns inga checklistor att utgå ifrån för att kontrollera avvikelser, finns 
service/monteringsböcker (stämmer inte helt med verkligheten, under uppdatering)  
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Återtest: Komponenter som ska återtestas hamnar på ”vanliga” hyllor”, läggs bland gröna 
(fungerande) komponenter. Lappar kan ramla av, man tappar bort komponenten, 
komponenten kan används igen för att man tror att den är grön.   
Inget som inte är 100% bör komma in i produktionen. Produktion, Engineering eller El får 
tillbaka komponenterna för vidare testning efter kontakt med leverantörerna.   
  
Glömmer bort: står fortfarande i saldo, informationen glöms bort för att man får vänta 
pga. att man saknar stöd, eller inte har tid. Agera i realtid.    
 
Grupp 2  
Avvikelse: inte så involverad i processen efter det att reklamationen har landat på 
hyllan. Mer involverade i senare steg vid återtester. Ibland är det fel på egna system, och 
inte på komponenten. Kontaktas när ”röda lappen” inte är fullständig med information.   
  
Felsökning: ibland behöver man invänta expertis (Produktionschef, Engineering, 
Sus). Svårt att fylla i fullständig röd lapp, kompetensbrist svår-identifierat problem.  
Behov: Kategorisering av olika typer av fel. 
Mekaniska fel märks snabbare (synliga), saknar maskiner för testning, ingen mätning 
(mätingenjör och utrustning). 
Elfel är svårare att upptäcka, tar längre tid att testa. Behov: rutiner för felsökning.   
  
Röda lappen: kortfattat, finns inte så mycket yta att fylla i på. När det blir liggande på 
claim-hyllan längre tid är det svårt att minnas vad felet var, om leverantörer har fler frågor.  
Behov: att skriva mer utförligt (skriva till mottagaren). Rita problemet istället för att fota.  
Vill inte lägga för mycket till att fylla i. Digitalt?    
Behov: hur brådskande är reklamationen, elektronisk el. mekaniskt. Mer yta att förklara.  
  
Felaktig komponent: kan bli liggande på lagerhyllan när det inte finns tid eller kunskap för 
felsökning. Stillastående - när dem saknar komponenter, måste omkonstruera/omarbeta.   
Ombearbetning: registreras inte i jira/monitor. Hoppas att det görs, men inte säkra.   
 
Önskar att veta att produkterna fungerar innan man monterar och testkör maskinen.   
  
Kritiska komponenter: tar ca 3 veckor att leverera.   
  
Ritningar: Toleranser inte tillräckligt specificerade, relativt ofta! Fel någon varje vecka.  
Någon ritar, men det finns ingen som kontrollerar ritningar innan dem skickas till 
leverantör.   
  
Identifierad avvikelse -> avslutat ärende: Vet inte när ärenden stängs, kan ej uppskatta tid.   
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Grupp 3  
Avvikelse: ingen dedikerad som arbetar med avvikelsehantering, vem ansvarar, saknar 
rollbeskrivningar. Onödigt, gör något annat som går snabbare istället. Det har varit ett stort 
gap. Många personer inblandade, inget tydlig ansvar, många steg, många involveras i hela 
kedjan.   
  
Röda lappen: ofta bristfällig information. Lätt att fylla i, vissa saker måste skrivas ner. Vet 
man inte vad som är kritiskt att fylla i, alla fyller i det dem tror. Ex, ordernummer   
Kan man redan innan reklamationshyllan lägga på rätt avdelning (el, produktion)?   
 
Felsökning: beror på typ av komponent. Mekanisk; 10 minuter till 48h max till clam-
hyllan.  
 
Mycket fråga runt innan komponenten handlar rätt. Brist på kompetens för felsökning, vissa 
tar tag i det och andra behöver hjälp. Saknar utrustning för testning.   
Behov: kompetensmatris, vem man ska vända sig till för felsökning och återtester.   
  
Tvättning: Internt, komponenter tvättas om när dem testas, omarbetas, inte fungerar och så 
vidare.   
Behovsplanering: anskaffningstid beställning av ny komponent, saldo (reklamation flytts 
till uteslutet saldo, blocked goods). Individsartikel: kan se att den ligger 
på blocked goods. Tidigare system - kan skicka internt och externt. Man fick mail ang. 
artiklar som registreras inom sitt ansvarsområde. Behov: lista på blocked goods på lager.   
Inköp: långa ledtider på komponenter, komponenter skickas runt mellan kund, leverantör 
och företaget när något ska bytas ut och så vidare. Rätt parametrar och rätt lager för 
beställningar, på ingång.   
  
Identifierad avvikelse -> avslutat ärende: G5 flaskhals, går inte att mäta tiden. Tiden är lång 
eftersom ingen har ansvaret. Är det känsligare komponenter går processen snabbare. Det tas 
inte i tur och ordning, komponenterna prioriteras.   
 


