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Abstract

Ständiga förbättringar inom verksamhetsprocesser

Continuous improvement in business processes

Pontus Riarbäck

The purpose of thesis was to investigate and compare how two companies within
pharmaceutical industry and nuclear power industry are currently working with
quality development regarding continuous improvement and lessons learned in
business processes. In addition, a simple comparison was made with the automotive
industry.

McNeil AB are improving their processes continuously and are according to the
findings of this report performing well in their pursuit of world-class pharmaceutical
production. They have a well functioning process regarding improvements proposed
in weekly improvement meetings engaging all employees. However, during interviews
it was made clear that the functionality of the process which administer improvement
proposals generated in addition to, or beside the weekly improvement meetings,
were inadequate. McNeil AB is proposed to administer this through an IT solution
instead of by paper and e-mail, that simplifies the process of adding, implementing and
follow up an improvement proposal.

The nuclear power plant Ringhals AB recently made major improvements in their
business processes as well as the plant itself. In a short period of time, several major
modernization projects have been carried out and the project department have been
put to the test. In order to drive changes in the plant, a plant modification process is
used which is highly appreciated by the employees. However, when compared to
McNeil AB and the automotive industry’s processes the plant modification process
was found to lack in Lessons Learned. Ringhals AB is therefore proposed to
implement lessons learned methodologies in check points throughout the projects life
cycle.
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 I 

Sammanfattning 
Det här examensarbetet har undersökt hur två företag inom läkemedel och kärnkraft, 
McNeil AB och Ringhals AB, idag arbetar med kvalitetsutveckling i sina 
verksamhetsprocesser. Fokus har legat på att se hur företagen förbättrar sina 
verksamhetsprocesser med avseende på ständiga förbättringar i allmänhet och 
erfarenhetsåterföring i synnerhet. Efter undersökningen har företagens arbete med 
ständiga förbättringar jämförts mot varandra och förslag på förändringar har ur 
jämförelsen genererats. Dessutom har en enklare jämförelse gjorts mot fordonsindustrin 
för att erhålla en god referensram och ge upphov till nya förbättringsförslag för 
respektive företags processer. 
 
McNeil AB, med produktionsenhet i Helsingborg, började 2003 att bedriva 
benchmarking mot fordons- och livsmedelsbranschen med målet att hitta metoder med 
vilka en bättre lönsamhet och säkerhet kunnat garanteras. Med åren har ägarbyten 
genomförts och nya metoder och processer inom kvalitetsutveckling har tillkommit 
allteftersom. Idag jobbar McNeil AB aktivt med att bedriva förbättringsaktiviteter i sin 
verksamhet och har enligt detta arbete nått långt i sin strävan mot produktion i 
världsklass. De arbetar aktivt med att uppmuntra medarbetare till att engagera sig i 
arbetet med ständiga förbättringar. De har även en väl fungerande struktur kring hur 
förbättringsförslag registreras i veckovisa förbättringsmöten. Under arbetets gång har 
det dock inkommit synpunkter på funktionaliteten i den process som hanterar förslag 
som kan uppkomma vid sidan av förbättringsmötena och den dagliga verksamheten. 
Idag är denna e-post- och pappersbaserad och skulle enligt denna rapport med fördel 
administreras via ett IT-stöd som förenklar processen från att lägga ett förslag till att 
genomföra och följa upp detsamma. Vidare kan McNeil AB:s produktionsavdelning 
med fördel idka mer erfarenhetsåterföring med hjälp av de i rapporten förklarade 
metodikerna. 
 
Ringhals AB, kärnkraftverket utanför Varberg, har på senare genomfört stora 
förändringar i såväl verksamhet som anläggning. På kort tid har flera stora 
moderniseringsprojekt behövt genomföras och projektavdelningens medarbetare och 
processer har satts på hårda prov. Det har gjorts stora investeringar i verksamheten och 
kraven på lönsamhet och säkerhet har höjts med nya behov inom projektavdelningens 
verksamhetsprocesser till följd. För att driva förändringar i anläggningen används en 
projektmodell, anläggningsändringsprocessen DAP, som uppskattas av såväl författarna 
som medarbetarna på projektavdelningen. Under arbetets gång jämfördes denna process 
mot dels McNeil AB:s men framförallt fordonsindustrins dito. Då konstaterades att 
Ringhals AB i befintliga kontrollpunkter i processen bör införa instruktioner som 
berättar hur projektmedlemmarna skall utvärdera projektets genomförande under dess 
livscykel. Under arbetets gång har det också visat sig vara svårt att mäta denna process 
effektivitet, vilket också bekräftats vara ett generellt problem hos Ringhals AB i en 
rapport skriven av IAEA (Internationella atomenergiorganet) i mars 2010. Tyvärr finns 
lösningarna på dessa problem inte i denna rapport på grund av tidsbrist och 
avgränsningar men förslaget är att starta ett nytt examensarbete vilket skall riktas in på 
att finna lösningar på detta. Vidare saknar Ringhals AB:s befintliga IT-stöd inom 
dokumenthantering och ärende- och avvikelsehantering uppskattning bland 
medarbetarna på projektavdelningen. Dessa system utvärderas dock redan i dagsläget på 
olika nivåer i organisationen. 



 II 

Förord 
Ett examensarbete är en avslutande kurs för examination från en teknisk utbildning i 
Sverige. I detta fall har studenter från två olika lärosäten samarbetat kring 
genomförandet av examensarbetet. Kravet från lärosätena har varit att 
arbetsfördelningen i huvudsak skall redovisas i detta avsnitt av rapporten. 
 
Arbetet har utförts av Marcus Dahlin, som genomfört en högskoleutbildning i 
Maskinteknik på Blekinge Tekniska Högskola och Pontus Riarbäck, högskoleingenjör i 
Maskinteknik vid Uppsala universitet. Arbetet har i huvudsak fördelats genom att 
studenterna varit huvudansvariga för ett företag var. Marcus Dahlin har ansvarat för 
kontakt med kärnkraftverket Ringhals AB och Pontus Riarbäck för kontakten med 
läkemedelsproducenten McNeil AB. När det kommer till slutförande av rapporten har 
studenterna även varit ansvariga för sitt respektive företags beskrivning. Gemensamt 
arbete har utförts i de genomförda intervjuerna och analys- diskussions- och 
sammanfattningsdelarna av denna rapport. 
 
Vi vill tacka vår handledare från Semcon, Karin Ferm, för hennes otroligt viktiga inputs 
när avgörande beslut i arbetets fortskridande behövts tas. Vi vill även tacka Sandra 
Tillman från samma företag utan vars hjälp med kontakter i fordonsindustrin skulle ha 
varit svår, om inte omöjlig. Vi vill även tacka Ronny Carlsson som bistått med mycket 
praktisk hjälp under hela arbetets gång. 
 
Vi vill tacka Jesper Nilsson, vår handledare på McNeil AB, för en värdefull 
introduktion kring gott kvalitetsarbete i läkemedelsteknisk verksamhet. 
 
Från Ringhals AB vill vi tacka vår handledare Jari Salo för stort engagemang i 
projektets fortskridande. 
 
Vidare vill vi tacka de personer på respektive bolag som ställt upp på intervjuer och ett 
speciellt tack till de personer inom fordonsindustrin som på grund av sekretesskäl aldrig 
omnämns i rapporten. 
 
 
 
Marcus Dahlin & Pontus Riarbäck 
 
November 2010, Göteborg 
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1. Inledning 
Detta kapitel syftar till att ge en beskrivning av varför arbetet genomförts och hur det 
är upplagt samt vilka förutsättningar som ligger till grund för hur arbetet lagts upp. 
 
1.1 Bakgrund 
Både läkemedelsbranschen och kärnkraftsindustrin är verksamheter som är hårt styrda 
av myndighetskrav för att skydda tredje man. Det ställer hårda krav på kvalitetsledning 
inom bolagen och att det bedrivs ett ständigt arbete med förbättringsåtgärder. Att arbeta 
med ständiga förbättringar är viktigt ur ett säkerhetsperspektiv för anläggning, 
arbetsutförande och produkt, men även aspekter kopplat mot effektivitet, 
produktkvalitet och lönsamhet är av stor vikt. 
 
Läkemedelsbolaget McNeil AB och kärnkraftverket Ringhals AB kan troligen lära 
mycket av varandras arbetssätt. I vissa avseenden kan företagen även dra lärdom av de 
erfarenheter fordonsindustrin vunnit som arbetat mycket med metoder för ständiga 
förbättringar. Enligt Bergman & Klefsjö (2007) ökar kraven på kvalitet hela tiden. Att 
ständigt försöka förbättra kvaliteten på de egna produkterna eller processerna är viktig 
för ett företag. Bergman och Klefsjö (2007) säger vidare att den som slutar bli bättre 
slutar snart att vara bra. Att fånga upp de erfarenheter som fås under arbetets gång är 
också betydelsefullt eftersom lärdomar kan dras av arbetsutförandet och dessa 
erfarenheter kan tas med in i framtiden.  
 
1.2 Problembeskrivning 
Ett antal frågeställningar har tagits fram och i slutet av denna rapport skall nedanstående 
frågor kunna besvaras. 
 

• Hur ser förbättringsarbetet på de utvalda företagen idag? 
• Fungerar detta på ett tillfredställande och ändamålsenligt sätt?  
• Vad kan bli bättre? 
• Hur kan det bli bättre? 

 
1.3 Syfte 
Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur de utvalda företagen jobbar med 
ständiga förbättringar av sina verksamhetsprocesser och hur erfarenheterna kring detta 
tas om hand. Genom en jämförelse skall det undersökas om, och vad, företagen kan lära 
av varandra. 
 
1.4 Mål 
Detta examensarbete har två huvudintressenter; kärnkraftverket Ringhals AB och 
läkemedelsföretaget McNeil AB. Målet med detta arbete är att utifrån 
förbättringsverktyget DMAIC1 undersöka hur företagen arbetar med ständiga 
förbättringar och att komma med rekommendationer till åtgärder som kan hjälpa 
respektive bolags process. För att kunna nå målet har tre delmål satts upp: 
                                                
1 DMAIC står för Define, Measure, Analyze, Improve, Control, och är en systematiserad arbetsgång 
beskrivet inom Six Sigma. För vidare information, se 3.2.2 Six Sigma. 
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 Redovisa hur företagen jobbar med att; Definiera, Mäta, Analysera, Förbättra 

och Kontrollera förbättringar i sin verksamhet. 
 

 Redovisa hur företagen tar tillvara på de erfarenheter kring förbättringsarbete 
som finns i organisationen. 

 
 Jämföra företagen med varandra samt mot fordonsindustrin och föreslå 

åtgärder för att stärka respektive bolags process kring erfarenhetsåterföring 
 
1.5 Avgränsningar 
På Ringhals AB har arbetet koncentrerats och begränsats till projektavdelningen och på 
McNeil AB har arbetet förlagts till produktionsavdelningen. Mot fordonsindustrin har 
endast en enklare jämförelse genomförts. 
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2. Företagsbeskrivning  
Detta kapitel syftar till att ge en beskrivning av respektive bolag och hur deras 
organisationsstruktur ser ut. 
 
2.1 McNeil AB 
McNeil bedriver produktion samt forskning och utveckling kring olika typer av 
receptfria läkemedel. McNeils svenska bolag, McNeil AB, historia sträcker sig från 
1914 då aktiebolaget Leo grundades i Helsingborg. 1919 köpte företaget en 
fabriksbyggnad i stadsdelen Stattena i Helsingborg där anläggningen och det svenska 
huvudkontoret ligger än idag. 1986 köptes Leo upp av läkemedelskoncernen Pharmacia 
som i sin tur köptes upp av Pfizer 2003. I juni 2006 köptes Pfizer Consumer Healthcare 
upp av Johnson & Johnson (J&J) och fabriken i Helsingborg införlivades då i J&J:s 
verksamhet (McNeil AB, 2010b). 
 
2.1.1 Organisation 
McNeils huvudkontor ligger i Fort Washington, Pennsylvania och det europeiska 
regionkontoret finns i Zug, Schweiz. McNeil är en del av den globala 
läkemedelskoncernen Johnson & Johnson (J&J) som har 250 bolag i 57 länder. I J&J:s 
divisionsstruktur tillhör McNeil divisionen konsumentprodukter (Consumer Products). 
J&J har även verksamhet kring receptbelagda läkemedel (Pharmaceuticals) och inom 
medicintekniska hjälpmedel (Medical Devices & Diagnostics) (McNeil AB, 2010b). 
I Sverige har McNeil AB cirka 800 anställda och omsatte 2009 1 297 miljoner kronor 
(McNeils årsredovisning, 2009). Vid fabriken i Helsingborg tillverkas idag 
rökavvänjningsprodukter och smärtstillande preparat (McNeil AB, 2010b).  
 
 

 
Figur 1: Johnson & Johnson:s divisionsstruktur, se McNeil AB, 2010c. 
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På McNeil AB har arbetet enligt 1.5 Avgränsningar förlagts till produktionsavdelningen 
(Production). Den är direkt underställd McNeil AB:s VD Mirko Buschhaus och har en 
mängd stödfunktioner enligt organisationsstrukturen nedan.  
 
 

 
Figur 2: McNeil AB:s organisationsstruktur. NPI är New Product Introduction och SC Supply 
Chain, se McNeil AB, 2010c. 
 
 
Produktionen i Helsingborg har cirka 340 medarbetare fördelade på 20 packlinjer. 
Fabriken kan producera drygt 700 olika färdigvaruartiklar. Den absolut största delen av 
artiklarna är rökavvänjningsprodukter som står för cirka 80 % av det totala 
produktionsvärdet.  
 
McNeil AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001, arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 
18001 och har sitt kvalitetssystem uppbyggt på EU:s guide för GMP2 och de 
amerikanska myndigheternas lagar kring densamma (McNeil AB, 2010a). McNeil är 
inte certifierade enligt ISO9000-serien vilket enligt Katarina Hillgren (2010-10-29), 
chef på QA-release, inte är nödvändigt då GMP styr alla regler och tillstånd de måste 
rätta sig efter. 
 
2.2 Ringhals AB 
Ringhals AB är ett kärnkraftverk på Väröhalvön i Varbergs kommun och verket består 
av fyra reaktorer. På Ringhals AB bedrivs en del forskning och utveckling, men dess 
huvuduppgift är driften av reaktorerna och att dessa ska producera el. Ungefär 20 
procent av all el som produceras i Sverige kommer från Ringhals AB (Vattenfall 
2010a). 
                                                
2 GMP, Good Manufacturing Practice, är ett regelverk kring tillverkning och packning av bland annat 
läkemedel som syftar till att garantera kvaliteten på en produkt 
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1965 började Vattenfall, som fortfarande är huvudägare av Ringhals AB, att köpa upp 
mark på Väröhalvön. Den 20 februari 1969 började byggandet av den första reaktorn, 
Ringhals 1. 1970 startades bygget av nästa reaktor, Ringhals 2 och 1972 börjar även 
uppförandet av de två sista reaktorerna, Ringhals 3 och 4. Första reaktor att komma i 
kommersiellt bruk var Ringhals 2, vilket skede den 1 maj 1975. Efterföljande blir 
Ringhals 1, 1976 samt Ringhals 3, 1981 och Ringhals 4, 1983 (Vattenfall, 2010b). 
 
2.2.1 Organisation 
Ringhals AB ingår i Vattenfallkoncernen där Vattenfall AB är moderbolag. 
Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget har ungefär 40 000 anställda över hela 
världen. Företaget omsatte 2009, 205 407 miljoner kronor (Vattenfalls årsredovisning, 
2009). Vattenfall äger 70,4 % av Ringhals AB, medan resterande 29,6 % ägs av E.ON 
Kärnkraft Sverige AB (Vattenfall, 2010a). Ringhals AB har cirka 1500 anställda och 
omsatte 2009, 5 130 miljoner kronor (Vattenfalls årsredovisning, 2009). 

 
 

 
Figur 3: Ringhals AB organisationsstruktur. Detta organisationsträd visar de olika avdelningarna 
inom Ringhals AB, se Vattenfall, 2010c. 
 
På Ringhals AB har arbetet enligt 1.5 Avgränsningar förlagts till projektavdelningen, 
RP. Där arbetar cirka 180 personer. Projektavdelningen har förutom en 
verksamhetscontroller, fyra huvudinriktningar, vilka är: Projektstyrning (RPP), 
Konstruktion (RPK), Montage (RPM) samt Utveckling och Kvalitet (RPQ) (Salo, J. 
2010-09-07). 
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3. Teori 
Detta avsnitt syftar till att sätta in läsaren i för arbetet viktig teori kring 
organisationslära och kvalitetsmetodik.  
 
Att ha nöjda kunder och god kvalitet på sina produkter vill sannolikt alla företag ha och 
det har förmodligen varit så sedan det börjades med byteshandel mellan människor för 
flera tusen år sedan. När den industriella revolutionen kom i slutet av 1700-talet och 
serietillverkningen tog fart på allvar börjades det att tillverkas specialiserade enheter 
som skulle kunna monteras ihop till en komplex utrustning. På grund av variation av 
delarna kunde det bli problem vid sammanfogningen och det var svårt att få ihop en 
fungerande helhet. Att inte heller kunna byta ut delar som gått sönder mot nya, så att 
produkten kunde fortsätta användas istället för att kasseras, var också ett problem. 
Kvaliteten på de saker som tillverkades var således inte alltid den bästa, men 
utvecklingen gick framåt och kvaliteten förbättrades med tiden (Bergman & Klefsjö, 
2007). 
 
Enligt Bergman & Klefsjö (2007) är den moderna kvalitetsutvecklingens fader Walter 
A. Shewhart (1891-1967). Han var den som betonade vikten att fokusera på processen 
där produkterna tillverkas istället för att undersöka om de enskilda detaljerna håller sig 
inom de toleransgränser som satts. Han var fysiker och kände väl till dåtidens 
matematiska statistik och lät tillämpa den även på tillverkningsprocessen. Han var den 
förste att föreslå att styrdiagram3 skulle användas i produktionen, vilket idag är mycket 
förekommande. Han utvecklade också en lärcykel som senare kom att ligga till grund 
för Demings PDCA-cykel4. W. Edwards Deming (1900-1993) är också en av de stora 
inom kvalitetsutveckling. Han arbetade under en tid tillsammans med Shewhart och 
påverkades mycket av dennes statistiska synsätt. Deming lade stor tonvikt på 
företagsledningens engagemang för kvalitetsutvecklingen. Han menade att de måste 
stötta och helhjärtat engagera sig i kvalitetsfrågorna för att få till stånd ett varaktigt 
förbättringsarbete. Han utvecklade också, som tidigare nämnts PDCA-cykeln, vilken 
Six Sigmas DMAIC är en vidareutveckling av (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
Tillsammans med Joseph M. Juran (1904-2008) är Deming en av de personer som har 
fått mest uppmärksamhet och som tillskrivits äran för Japans framgångar med 
kvalitetsarbete. Juran betonar precis som Deming vikten av ett statistiskt synsätt och 
trycker på företagsledningens roll för att lyckas med kvalitetsutveckling. Han betonade i 
sin bok Managerial Breakthrough vikten av ständigt förbättringsarbete, vilket blev ett 
genombrott både i sättet att se på ledningens roll och hur ett företag åstadkommer 
ständiga förbättringar. Att det var just i Japan som kvalitetsutvecklingen tog fart är inte 
konstigt. Efter andra världskriget var japanerna tvungna att återuppbygga sin industri. 
Ny teknik och nya arbetsmetoder var ett problem men ett minst lika stort problem var 
att många ingenjörer och ledare hade dött under kriget. Nu fick nyutbildade ingenjörer 
och personer från verkstadsgolvet bli ledare istället och detta var inte lätt då de saknade 
de erfarenheter och kunskaper som dessa positioner krävde. Detta ledde till att japansk 
kvalitet fick ett dåligt rykte i början av 1950-talet. Japan gjorde då en satsning för att 
komma till rätta med problemet och japanerna skapade en grupp som fick namnet 

                                                
3 Ett styrdiagram är ett verktyg för att urskilja varningssignaler i en process (Bergman & Klefsjö, 2007). 
4 PDCA står för Plan, Do, Check och Act. Detta är ett arbetssätt som används inom kvalitetsområdet 
(Bergman & Klefsjö, 2007) 
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JUSE, Union of Japanese Scientists and Engineers. Deras uppgift var att studera 
teknologiutvecklingen i USA och västvärlden. De fick nys om Deming och Juran och 
bjöd in dem till Japan för att genomföra föreläsningar. Dessa handlade i första hand om 
statistiska metoder och Deming introducerade även PDCA-cykeln. Innan Deming åkte 
hem samlade han en grupp av de mest framstående företagsledarna för en tvådagarskurs 
där han gick igenom kvalitetsfrågor och statistiska metoder. Utifrån detta byggde 
japanerna vidare och gjorde studieresor till amerikanska fabriker och talade med 
amerikanska företagsledare. Japanerna startade även egna kvalitetscirklar5. Genom detta 
arbete, att ständigt förbättra sig och för att få till god kvalitet, har japanerna blivit 
världsledande inom just kvalitetsutveckling. Det tog mycket längre tid för västvärlden 
att inse vikten av god kvalitet och det var först när västvärlden blev omsprungna av 
japanerna som problemet verkligen togs tag i (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
3.1 Kvalitetsledningssystem 
För att på ett framgångsrikt sätt leda och styra en organisation behövs ett systematiskt 
arbetssätt. Att införa och utveckla ett kvalitetsledningssystem är en viktig del för att nå 
denna framgång. Kvalitetsledningssystem är till för att ständigt förbättra verksamheten 
genom att betrakta behoven hos alla intressenter (Standardiseringen i Sverige, 2000). 
 
3.1.1 ISO 
Grunden för kvalitetsarbetet i många organisationer idag är ISO 9000-serien. Det är en 
serie standarder som är utvecklad för att hjälpa organisationer, stora som små, att införa 
och hantera ett verkningsfullt kvalitetsledningssystem. Det är ett testat och utprovat 
system för att leda sin verksamhet med avseende på kvalitet och för att uppfylla behov 
och förväntningar hos sina kunder (Bergman & Klefsjö, 2007). Serien delas in i fyra 
standarder: 
 

 ISO 9000 – specificerar terminologin och beskriver grundprinciper för ett 
kvalitetsledningssystem. 

 ISO 9001 – specificerar kraven för ett kvalitetsledningssystem och utgår från 
ett processangreppssätt 

 ISO 9004 – ger vägledning för hur ett kvalitetsledningssystem införs. Den 
diskuterar processer för ständiga förbättringar, samt hur kund tillfredsställelsen 
kan ökas genom organisationens sätt att arbeta. 

 ISO 19011 – ger vägledning för hur revisioner av miljö- och 
kvalitetsledningssystem bör genomföras. 

 
Källa: Standardiseringen i Sverige, 2000 

 
Anledningen till uppkomsten av ISO 9000-serien var att många företag gärna ville 
genomföra någon form av kvalitetsgranskning hos sina leverantörer. NATO och militära 
beställare i USA var de första som tog fram en standard för att utvärdera en leverantörs 
verksamhet med avseende på kvalitetsarbete. Denna standard ledde efter hand till att det 
skapades en internationell standard för kvalitetsledningssystem, ISO 9000-serien. Den 
första upplagan utgavs 1987 men har sedan dess reviderats ett antal gånger (Bergman & 
Klevsjö, 2007). 
 
                                                
5 En kvalitetscirkel är en grupp, där ett antal människor ingår och de har ansvar för att ta fram och 
genomföra olika förbättringsmöjligheter och lösa problem (Bergman & Klefsjö, 2007). 
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För att ett företag inte ska behöva göra en kvalitetsrevision för varje leverantör som den 
jobbar med finns idag en tredjepartscertifiering, det vill säga att en tredje oberoende part 
granskar och certifierar kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001 (Bergman & Klevsjö, 
2007). 
 
ISO 9000-serien bygger på åtta principer som bör genomsyra hela organisationen och 
som skall ligga till grund för att leda och utveckla kvalitetsledningssystemet. 
Standardiseringen i Sverige (2000) säger följande om de åtta punkterna:  
 

1. Kundfokus – Organisationer är beroende av sina kunder och bör därför förstå 
aktuella och framtida kundbehov, bör uppfylla kundkrav och bör sträva efter att 
överträffa kunders förväntningar. 

 
2. Ledarskap – Ledare åstadkommer enhetlighet när det gäller organisationens 

inriktning. De bör skapa och underhålla den inre miljö vari personalen kan 
engageras helt för att uppnå organisationens mål. 

 
3. Medarbetarnas engagemang – Medarbetare på alla nivåer är organisationens 

främsta tillgång. Deras fulla engagemang medför att deras förmåga kan 
användas för organisationens bästa. 

 
4. Processinriktning – Ett önskat resultat uppnås mer effektivt när aktiviteter och 

tillhörande resurser hanteras som en process. 
 

5. Systemangreppssätt för ledning – Att fastlägga, förstå och hantera samverkande 
processer som ett system medverkar till att organisationen blir effektiv i att 
uppnå sina mål. 

 
6. Ständig förbättring – Ständig förbättring av organisationens funktion och 

resultat bör vara ett beständigt mål. 
 

7. Faktabaserade beslut – Verkningsfulla beslut baseras på analys av data och 
annan information. 

 
8. Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer – En organisation och dess 

leverantörer är beroende av varandra, och ömsesidigt fördelaktiga relationer 
ökar förmågan hos båda att skapa värde. 

 
Ständiga förbättringar är en av hörnstenarna i ISO och den kommer att belysas 
ytterligare i denna rapport, se 3.2 Ständiga förbättringar. 
 
3.1.2 Good Manufacturing Practice (GMP) 
GMP är en samling krav på företag som på ett eller annat vis tillverkar, processar eller 
packar läkemedel, medicinteknisk utrustning, en del livsmedel och blod. Dessa 
bestämmelser tvingar företagen att själva arbeta proaktivt för att kunna säkerställa de 
färdiga produkternas renhet, säkerhet och effektivitet. 
GMP:s föreskrifter kräver bland annat att organisationerna har ett 
kvalitetsledningssystem som möjliggör minimering eller eliminering av riskerna för 
förorening, sammanblandning och fel. För slutkonsument innebär detta att han/hon kan 
försäkra sig om att han/hon får en säker och effektiv behandling (ISPE, 2010). 



 

 10 

 
Kortfattat säger GMP att: 
 

• Företag måste säkerställa att de krav som ställs på läkemedlet uppfylls – 
Exempelvis måste råvaror och slutprodukt noga specificeras med dokument som 
styrker vilka kontroller som genomgåtts. 
 

• Sammanblandningar och föroreningar förhindras – Detta innebär att 
produktionen måste ske i hygieniska och ändamålsenliga lokaler samt att rutiner 
och instruktioner skall finnas för alla processer i tillverkningen, exempelvis 
rengöring av utrustning. 
 

• Företag måste verka för en fullständig spårbarhet – Varje batch6 skall ha ett 
unikt ID-nummer och från inköp till slutprodukt måste varje tillverkningssteg 
dokumenteras noga.  
 
Källa: Läkemedelsverket a, 2010-10-18 

 
Företag som säljer eller tillverkar läkemedel till eller inom EU är tvungna att följa 
GMP-direktiven fastställda av den Europeiska kommissionen (European Commission, 
2008) och varje medlemsstat är skyldig att följa de rutiner som finns gällande kontroll 
av läkemedelstillverkare i det egna landet (European Medicinal Agency, 2010-10-18). I 
Sverige är Läkemedelsverket ansvariga för godkännande och kontroll av läkemedel 
(Läkemedelsverket b, 2010-10-18). Motsvarande instans i USA är U.S. Food and Drug 
Administration (FDA) som kontrollerar att företag världen över följer de i USA 
gällande lagarna kring GMP (Food and Drug Administration, 2010-10-18). 
 
3.2 Ständiga förbättringar 
Det japanska begreppet kaizen betyder ungefär förändra till det bättre och är ett mycket 
vanligt uttryck i det japanska språket (Bergman & Klefsjö, 2007). Ordet kommer från 
en filosofi där grunden är att för varje dag göra förbättringar i det vardagliga livet. 
Japanska företag förknippar begreppet kaizen med att ständigt förbättra sin organisation 
(Basu & Wright, 2003). Att hela tiden arbeta med ständiga förbättringar inom en 
organisation och att sträva mot att hela tiden bli bättre är viktigt. Morgan och Liker 
(2006) hävdar att den dagen ett företag tror att det är bäst och oslagbart är kaizen död 
och företagets framtid är osäker. 
 
 
3.2.1 Att arbeta i processer 
I en organisation finns det många aktiviteter som upprepas i tiden och som skapar ett 
värde åt en kund, intern eller extern. Det kan vara olika människor som genomför 
aktiviteterna men de följer samma rutiner varje gång. Ett exempel är när en faktura ska 
skickas ut vilket går till på samma sätt varje gång även om det kan vara olika människor 
som skickar ut fakturorna eller att de ska till olika mottagare. Dessa upprepade 
handlingar kallas för en process. En process har en början och ett slut, en kund och en 
leverantör och enligt Bergman & Klefsjö (2007) definieras den enligt följande: 

                                                
6 En batch är en grupp enheter som tillverkats likadant och av samma råvaror. Om en av enheterna i en 
batch är felaktig kan man dra slutsatsen att de andra enheterna av samma batch har samma fel. 
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”En process är ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att 
skapa värde åt någon extern eller intern kund”  
 
Vidare säger Bergman & Klefsjö (2007) att processer delas in i tre olika kategorier 
beroende på vilken uppgift de har: 
 

 Huvudprocesser – Deras uppgift är att förädla de produkter eller tjänster en 
organisation erbjuder och att på detta vis uppfylla externa kunders önskemål. 

 Stödprocesser – Dessa ska vara ett stöd och hjälpa till att ta fram resurser för 
huvudprocesserna. Dessa processer har interna kunder. 

 Ledningsprocesser – Dessa ska besluta om organisationens mål och strategi. 
De ska även stödja förbättringar av organisationens övriga processer. Dessa 
processer har också interna kunder. 

 
 
 

 
 
Figur 4: En beskrivning över hur en organisations processer ser ut, se Bergman & Klefsjö (2007, s. 
473). 
 
Oftast är en organisation uppdelad i traditionella avdelningar som var och en gör en 
liten insats i den produkt eller tjänst som produceras. Genom att tänka i processer, som 
skär igenom dessa avdelningar är det lättare att få fram en helhetsbild över flödet i 
organisationen och flytta uppmärksamheten från den enskilda produkten eller tjänsten 
till de processer som skapar den. Genom den helhetssyn som processer ger blir det 
också lättare att hitta förbättringsområden och det blir lättare för alla i processen att veta 
varför vissa förbättringar görs. Alla kan på ett tydligare sätt se vilken påverkan just 
deras arbete har på slutresultatet vilket oftast resulterar i att de tar ett större ansvar för 
att göra ett bra arbete. Processfokusering ger en tydligare bild för medarbetarna att hitta 
sin plats i kedjan och hur de bidrar till slutresultatet (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
Det är viktigt att utvärdera sina processer och ständigt förbättra dem. Det är bättre att 
fokusera på processförbättring än att genomföra tillfälliga lösningar för att rädda 
kritiska situationer, menar Bergman & Klefsjö (2007). För att kunna förbättra en 
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process måste det först finnas en förståelse för den. Det gäller att undersöka vilka som 
är ens kunder och leverantörer. När detta är gjort gäller det att observera processen för 
att se vad som kan förbättras. Genom att bestämma mätpunkter och genomföra 
mätningar med avseende på exempelvis kvalitet, tidhållning och resursförbrukning fås 
fakta fram som kan analyseras. Beslut kan då baseras på fakta och områden i processen 
som behöver förbättras kan väljas ut. Det gäller sedan att kontinuerligt underhålla och 
förbättra processen. Detta kan göras genom att mäta mot de tidigare mätpunkter som 
satts upp och då se till att förbättringar skett. 
 
I Bilaga 1 visas Ringhals AB:s processkarta. Observera att istället för ledningsprocesser 
kallas det för verksamhetsstyrning, men det har samma innebörd. Den kommer att i 
avsnitt 6. Ständiga förbättringar vid projektavdelningen på Ringhals AB, gås igenom 
mer ingående och då framförallt den delprocess som heter Anläggningsändring. 
 
3.2.2 Six Sigma 
Motorola introducerade sitt förbättringsprogram Six Sigma under 1980-talet och det 
gjorde stor succé. Det är ett arbetssätt som ska hjälpa företag att förbättra sina processer. 
Huvudsyftet är att minska variationen på de egenskaper som är viktiga för kvaliteten på 
de produkter eller tjänster som ett företag tillhandahåller, samt att få processen att vara 
förutsägbar. Genom att eliminera eller i alla fall minska den oönskade variationen kan 
kostnaderna och antalet missnöjda kunder minskas, vilket leder till resultatförbättringar. 
Målet är en så kallad sex sigma-kvalitet, vilket innebär att strävar ner mot 3,4 fel per 
miljon producerade möjligheter till fel, för en produkt eller tjänst (Yang & Ei-Haik, 
2008). 
  
För att nå målet behövs det engagemang i hela organisationen, från högsta ledning ner 
på gräsrotsnivå. Den högste ledarens roll är oerhört viktig, för om hans engagemang inte 
finns menar Bergman & Kefsjö (2007), har Six Sigma mycket svårt att överleva och nå 
framgångar i organisationen. När det startades på Motorla, drevs det intensivt av dess 
VD Bob Galvin och han var en stor bidragande orsak till att det fick en sådan 
genomslagskraft (Bergman & Klefsjö, 2007). Andra punkter som är viktiga att trycka på 
enligt Bergman & Klefsjö (2007) är: 
 

 Utmanande och offensiva förbättringsmål 
 Kunskaper om metoder och verktyg 
 Faktabaserade beslut 
 Stödjade infrastruktur, effektiv kommunikation 
 Förbättringsarbete i projektform 
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Figur 5: Utbildningsnivåer och roller inom Six Sigma, se Bergman & Klefsjö (2007, s. 613). 
 
I arbetet med Six Sigma finns olika roller beroende på vilken utbildningsnivå, se figur 
5. Champion har det övergripande ansvaret och sitter oftast i ledningen. Master Black 
Belts ägnar sig åt Six Sigma på heltid och fungerar som utbildare och support. Black 
Belts bedriver förbättringsprojekt och leder förbättringsteam. Green Belts och White 
Belts deltar i förbättringsprojekten (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
Själva grundprincipen i Six Sigma är att output (Y) i processen starkt beror på vilka 
inputs (X) som används i processen. Det som kommer ut ur en process är ett resultat av 
vad som stoppades in i den. Målet för förbättringsteamen är alltså att hitta X:en som gör 
att dåliga Y:n uppkommer. Förbättringsteamen vill ta bort de dåliga X:en helt eller 
förändra dem och sätta in kontroller så att de ursprungliga X:en och Y:na inte 
återkommer (De Feo & Barnard, 2004). 
 
Vid arbetet med Six Sigma används en metodik som heter DMAIC, vilken delas in i 
fem faser, Define (Definiera), Measure (Mät), Analyze (Analysera), Improve 
(Förbättra) och Control (Kontrollera). Modellen ger ett systematiskt och kontrollerat 
arbetssätt, den behöver inte följas blint utan ska ses som ett stöd i förbättringsprocessen. 
Nedan kommer faserna att gås igenom och vad som är viktigt i respektive fas. I varje fas 
finns dessutom ett antal verktyg som används i förbättringsarbetet, men dessa kommer 
inte gås igenom då de inte faller inom ramen för detta arbete 
 
Define 
I den första fasen börjar ett förbättringsteam med att identifiera projekt med stor 
potential. Input kan komma från medarbetare, kunder eller rapporter. Ledningen bör 
vara involverad i att ta fram lämpliga projekt och utvärdera dem. När utvärdering av de 
olika projekten sker bör det primära vara att titta på den kostnad en dålig process 
innebär. För att se vilken process som är mest kostsam gäller det att samla in fakta. För 
att utvärdera projekten ska hänsyn tas till om företaget kan återfå kunder, finna nya 
kunder och öka de anställdas tillfredsställelse (De Feo & Barnard, 2004). 
 
När sedan ett projekt väljs bör ett antal frågor ställas: Är problem återkommande? Vad 
är det förväntade slutresultatet av arbetet? Är arbetet hanterbart? Hur brådskande är 
arbetet? Kommer resultatet att ha en sådan påverkan att arbetet lönar sig? Finns det 
några kända risker? Kan det komma att finnas motstånd till förändringen? Problemet 
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måste också vara mätbart så att data kan samlas in och ha något att jämföra med. En 
projektplan sammanställs där det klart och tydligt står vad syftet och målet med arbetet 
är. En tvärfunktionell grupp sätts samman baserat på var i organisationen felet syns, var 
i organisationen den troliga orsaken kan finnas samt välja någon som har hög 
diagnostisk kompetens och någon som kan vara lämplig för att införa förändringen (De 
Feo & Barnard, 2004). 
 
Measure 
Det första som görs i denna fas är att mäta den verkliga prestandan av exempelvis 
kvalitetsbristkostnader7, antalet defekter och cykeltider, för att hitta den största 
bidragande orsaken till problemet. Det andra är att skapa en processkarta för att få 
förståelse över uppbyggnaden av processen och vad som påverkar den. När detta är 
gjort kan data börja samlas in och mätas. Det som mäts är processens nyckeltal (Y) och 
processparametrar (X) samt nyckeltal som styr kundnöjdhet. Vidare mäts dugligheten8 
för mätsystemen, vilket gör att sannolikheten ökar för att data kommer att visa hur 
”verkligheten” ser ut, samt den kortsiktiga dugligheten på processen, vilket visar om 
processen är i statistisk jämvikt. Om så inte är fallet måste åtgärder sättas in för att 
motverka variationen (De Feo & Barnard, 2004). 
 
Analyze 
I denna fas gäller det för projektgruppen att analysera tidigare och nuvarande data. 
Tidigare ställda frågor i föregående faser gäller att få besvarade här. 
Processparametrarna X analyseras, för att se vilken input X som har störst påverkan för 
output Y. Efter detta är gjort analyseras relationen mellan X och Y. Denna punkt görs 
för att visa hur de ingående X-variablerna påverkar Y, samt varför. Sist men inte minst 
gäller det att bekräfta de avgörande parametrarna för processens prestanda, vilket 
betyder att de viktigaste X:en ska tas fram (De Feo & Barnard, 2004). 
 
Improve 
Här gäller det att genomföra experiment för att kunna avgöra vilka X som är grunden 
till variationen. Innan experimentet kan genomföra krävs det att det finns en plan för hur 
detta ska ske. Experiment genomförs för att kunna identifiera de kritiska 
processparametrarna. Det gäller sedan att optimera processens prestation, vilket görs 
genom att identifiera de kritiska faktorerna och de nivåer, där varje faktor har optimal 
prestation (De Feo & Barnard, 2004). 
 
Sedan skall en bred samling av möjliga förbättringar identifieras och viktas mot 
varandra med avseende på total kostnad, verkan på problemet, nytta och 
kostnadsrelation, motstånd till förändring, implementeringstid, arbetsmiljö och kvalitet 
(De Feo & Barnard, 2004). 
 
Förbättringarna som klarat sig igenom föregående steg skall nu implementeras. Detta 
görs genom att utvärdera förbättringarna så att de överensstämmer med de mål som 
sattes upp i början av projektet. De kunder som drar nytta av en förbättring måste 
identifieras och deras behov skall fastställas. Kunder delas in i tre grupper: de som 
kommer vara en del av förbättringen, de som kommer att styra den förändrade 
                                                
7 Kvalitetsbristkostnader är de totala förluster som fås av bristande kvalitet i produkter och processer 
(Bergman & Klefsjö, 2007). 
8 Duglighet är förmågan hos en process att producera enheter som ligger inom uppsatta toleransgränser 
(Bergman & Klefsjö, 2007). 
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processen samt de som drar nytta av förändringen. När kunder och deras behov är 
identifierade bestäms de resurser som behövs för förbättringarna (De Feo & Barnard, 
2004). 
 
Control 
När projektet nått denna fas dokumenteras processförbättringen och kontroller skapas 
för att säkerställa att att input (X) genererar bra outputs (Y) i framtiden (De Feo & 
Barnard, 2004). 
 
Validering9 av mätsystemet måste göras för att kunna garantera att det genererar sann 
data. Efter att förbättringarna genomförts bör tester utföras för att säkerställa att 
förbättringar faktiskt har skett och att inga nya problem har uppstått. Förbättringsteamen 
ska undersöka och se till att processen är i statistisk jämvikt och även duglighetsstudier 
bör göras för att fastställa processdugligheten i varje enskild mätpunkt (De Feo & 
Barnard, 2004). 
 
När det är bekräftat att de planerade förbättringarna gett önskat resultat ska ett införande 
i hela organisationen göras och rutiner ska uppdateras samt att inblandad personal ska 
utbildas. Förberedelser av införandet bör göras tillsammans med inblandad ledning, 
förbättringsmentorn (Champion) samt de Blackbelts som är ansvariga för projektet. När 
förändringarna införts i organisationen ska processen övervakas och regelbundet 
granskas för att säkerställa att den presterar som tänkt (De Feo & Barnard, 2004). 
 
3.2.3 Lean 
Lean har blivit ett allt vanligare begrepp i den svenska industrin och har fått mycket 
uppmärksamhet de senaste åren för sitt sätt att beskriva hur tillverkningsföretag kan 
förbättra sin verksamhet Begreppet kom 1990 från boken The machine that changed the 
world, som kom med bevis på att den japanska fordonstillverkaren Toyota var 
överlägsna de amerikanska och europeiska motsvarigheterna i sitt sätt att arbeta i 
produktionen. Boken var en introduktion till den förmåga Toyotas produktionssystem 
hade och på vilket sätt de jobbade. Detta fick namnet Lean Production (Morgan & 
Liker, 2006). När boken publicerades 1990, var Toyota hälften så stort som General 
Motors och 2/3 så stort som Ford. 2007 hade Toyota passerat Ford och var på väg att gå 
om GM för att bli världens största industriföretag (Womack, Jones & Roos, 2007). 
 
Det som var revolutionerande med Lean och som fortfarande är dess idè är att eliminera 
slöseri av olika slag och reducera tider och resurser inom alla delar av produktionen. 
Det som inte skapar värde för kunden, nuvarande eller framtida, är ett potentiellt slöseri. 
Ska denna filosofi fungera gäller det att alla gör rätt från början och att rätt material 
finns på rätt plats i rätt tid och till rätt antal, varken mer eller mindre. Material som 
ligger i lager kostar och brist på material ger förseningar och kostnader. När det talas 
om slöseri inom Lean säger Liker (2004) att följande menas: 
 

1. Överproduktion – Produktion av produkter som bara ligger och väntar på kunder 
och inte har någon order är ett slöseri av arbetskraft och lager. 

2. Väntan – Arbetare eller maskiner som måste stå och vänta på resurser av olika 
slag, t.ex. material och verktyg är ett slöseri. 

                                                
9 Validering innebär att man kontrollerar att en process eller produkt byggs rätt utifrån de krav som ställts 
från början (Salo, J. 2010-10-04). 
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3. Onödiga transporter – Att behöva transportera material eller delar, in och ut från 
ett lager mellan processer är ett slöseri vilket inte skapar något värde. Kan 
transporterna elimineras utan att det skapar andra problem, har slöseriet 
eliminerats. 

4. Felaktiga processer – Ta bort de steg som är onödiga i processen, samt om en 
process skapar felaktiga produkter, se till att rätta till processen direkt så att den 
inte åstadkommer mer slöseri. 

5. Lager – material som ligger i lager och väntar är ett slöseri. Det samma gäller 
färdiga produkter som ligger och väntar på sänds iväg. Detta ger längre ledtider 
och högre lagringskostnader. 

6. Onödiga rörelser – Arbetare som måste göra onödiga rörelser i sitt arbete är ett 
slöseri. Det kan handla om att titta eller sträcka sig efter verktyg och delar. Även 
att gå är ett slöseri. 

7. Defekter – Att producera defekta produkter eller behöva göra korrigeringar är ett 
slöseri av tid, hantering och ansträngning. 

8. Outnyttjad kreativitet – Att inte lyssna på sina anställdas idéer och 
förbättringsförslag är ett slöseri av kreativitet. 

 
Inom Lean finns det flera metoder och hjälpmedel för att kunna uppfylla de åtta 
punkterna ovan, men eftersom dessa inte är intressanta för denna rapport förklaras de ej. 
 
Som redan nämnts kommer idéerna till Lean från biltillverkaren Toyota och dess 
produktionssystem. Men framgången med arbetssättet ligger inte enbart i 
produktionssystemet utan beror också till stor del på företagets ledningskultur och 
ledningsprinciper. Liker (2004) beskriver hur principerna har delats in i fyra grupper: 
 

 Grundläggande filosofi – Långsiktighet. Ledningsbesluten baseras på 
långsiktighet även om det är till priset av kortsiktiga finansiella mål. Företaget 
ska skapa värde för kunder, samhälle och ekonomi. Alla ska känna att de tar 
ett ansvar. 

 Den rätta processen skapar de rätta resultaten – Processerna utformas så att 
de flyter utan slöseri och att problem snabbt lyftes upp till ytan. En kultur där 
det eftersträvas att göra rätt från början istället för att fixa problem under resan 
gång ska skapas. Om problem ändå skulle uppstå kan produktionen stoppas 
och operatören få hjälp och processen på så sätt förbättras. 

 Addera värde till organisationen genom att utveckla människorna – Ett 
ledarskap som till fullo förstår företagets filosofi och arbetssätt, men som även 
kan lära ut det till andra. Detta gör att människorna och olika team tar det till 
sig och följer ledaren och företagets kultur. Företaget ska även respektera och 
utveckla sitt nätverk av partners och hjälpa dem att utveckla sig. 

 Arbeta ständigt med att lösa grundorsakerna till ett problem och skapa en 
lärande organisation – Individerna i ledningsgruppen bör gå ut i 
organisationen för att förstå situationen. Beslut fattas långsamt men genomförs 
snabbt. Företaget blir en lärande organisation genom att reflektera och ständigt 
förbättra. 

 
3.3 Kvalitetsbristkostnader 
Enligt Bergman & Klefsjö (2007) var Joseph Juran en av de allra första att ta upp ordet 
kvalitetsbristkostnader (”cost of poor quality”) när han skrev om det i sin bok Quality 
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Control Handbook från 1951. Han definierar det som ”de kostnader som orsakas av 
defekta enheter, ofullkomliga processer eller förlorade försäljningsintäkter”. 
Kvalitetsbristkostnader syftar till att visa vilken kostnad företag får genom att inte ha 
rätt kvalitet på sina varor eller tjänster. Enligt Joseph Juran finns fyra olika kategorier av 
kvalitetsbristkostnader: 
 

 Interna felkostnader – Detta är kostnader som upptäcks internt innan de har 
hunnit levereras till kund. Det kan exempelvis vara stilleståndskostnader och 
kassation. 

 Externa kostnader – Dessa upptäcks efter leverans till kund och brukar röra sig 
om att det är fel på produkterna. Det kan till exempel röra sig om 
garantikostnader och reklamationer. 

 Kontrollkostnader – Dessa kostnader uppstår i samband med kontroll av 
produkter för att kontrollera att de uppfyller rätt kvalitet. Exempel på dessa 
kostnader är mottagningskontroll och slutkontroll. 

 Förebyggande kostnader – Dessa kostnader uppstår i samband med olika 
kvalitetsrelaterade åtgärder. Detta kan vara kostnader för till exempel 
införandet av ett kvalitetsledningssystem. 

 
Källa: Bergman & Klefsjö, 2007 

 
Bergman & Klefsjö (2007) menar dock på att de två senare kvalitetsbristkostnaderna i 
listan ovan ej skall betecknas som kvalitetsbristkostnader. ”Förebyggande kostnader” är 
exempelvis missvisande då den stora delen av denna skall ses som en integrerad del av 
ett bra arbete med kvalitetsutveckling. Lyfter man ur denna kostnad är risken att 
organisationer väger kostnaden för förebyggande kvalitetsarbete mot felkostnaderna och 
på så vis tar ett alltför kortsiktigt beslut i frågan. I denna rapport har författarna dock 
valt att ta med alla fyra kvalitetsbristkostnader. 
    
Det uppskattas att kostnaderna för kvalitetsbrister i svensk industri uppgår till mellan 
10-30 % av företagets omsättning (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
3.4 Knowledge Management 
Knowledge Management som koncept har på ett eller annat sätt alltid varit aktuellt för 
alla organisationer i alla tider. Det har alltid funnits kunskap som på ett eller annat vis 
har hanterats i de egna leden. Idag har Knowledge Management blivit ett begrepp för de 
verktyg, tekniker, metoder och organisationsteorier som används då organisationer 
hanterar den kunskap, information och erfarenhet de besitter. En allmänt vedertagen 
definition på vad Knowledge Management är finns inte och experterna tycker också 
olika om vad det egentligen är man handskas med. En del anser att kunskap kan köpas, 
säljas och delas med av, som vilken råvara som helst. Andra menar att kunskap är 
produkten av ett komplext samspel mellan information och människor och menar därför 
att kunskap måste hanteras i, och med hjälp av, de nätverk av system och processer som 
omger människan (Brelade & Harman, 2003). Brelade & Harman (2003) har dock 
själva valt att definiera Knowledge Management enligt nedanstående: 
 
"Kunskapshantering är anskaffande och användande av resurser för att skapa en miljö 
där information är tillgänglig för individer och där individer förvärvar, delar och 
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använder informationen för att utveckla sina egna kunskaper och uppmuntras och ges 
möjlighet att tillämpa sina kunskaper till förmån för organisationen". 
 
Brelade & Harman (2003) menar att det finns två olika typer av organisationer när det 
gäller att arbeta med Knowledge Management. Den första typen är de som är 
involverade i utvecklingen av nya produkter och tjänster för marknaden. För dessa 
organisationer handlar Knowledge Management främst om att främja innovation och 
kreativitet. Den andra typen är mer etablerade och kunskapstunga organisationer som 
har en uppsjö av intellektuellt kapital. För dessa handlar Knowledge Management om 
att identifiera organisationens kunskapsresurser och sedan utnyttja dessa maximalt. 
 
3.4.1 Explicit Knowledge och Tacit Knowledge 
Explicit Knowledge – beskriver sådan kunskap som på ett systematiskt och strukturerat 
sätt kan delas, kommuniceras och överföras från ett ställe till ett annat. I en organisation 
finns denna kunskap ofta i databaser, rutiner och dokumenterade processer etcetera. I 
vardagen kan vi finna denna kunskap i exempelvis böcker och på internet. Explicit 
Knowledge är motsatsen till Tacit Knowledge (Brelade & Harman, 2003).  
 
Tacit Knowledge – beskriver kunskap som är personlig eller specifik för ett 
sammanhang. Exempel på detta kan vara kunskap som bygger på individers egna 
känslor, erfarenheter, insikter och observeringar. Denna kunskap är svår att hantera och 
att få upp denna till ytan och publicera den för en bredare massa är en liten men viktig 
del av vad Knowledge Management handlar om (Brelade & Harman, 2003). 
 
3.4.2 Corporate Memory 
Corporate Memory, företagets minne är den samlade kunskap som företaget besitter 
genom sina anställda, arkiv, system och processer samt den arbetskultur som råder. En 
organisation som effektivt arbetar med det egna minnet drar automatiskt nytta av 
tidigare erfarenheter i de problem företaget ställs inför idag. Detta kan bland annat 
hindra företaget att begå samma misstag flera gånger. Att jobba med detta är dock en 
balansgång, att förlita sig för mycket på gammal kunskap och dra nytta av tidigare 
erfarenheter kan hämma innovation och kreativitet i medarbetarnas 
problemlösningsförmåga eftersom det är lättare att gå tillbaka och titta hur det lösts 
tidigare. I dagens hårda konkurrens med personalavyttringar till följd av högre 
avkastningskrav och med tanke på den stora pensionsavgången som väntar är risken hög 
att en stor del av företagets minne går förlorad med de tidigare anställda (Brelade & 
Harman, 2003). Brelade & Harman (2003) menar dock att företag kan göra något för att 
minska dessa negativa konsekvenser genom att arbeta med Knowledge capture – en 
process som syftar till att identifiera och spara kunskap. Exempelvis kan företag ha 
avslutningsintervjuer med personer som avser att lämna företaget samt analysera 
specifika jobb eller processer för att se vilken som kunskap behövs och var den 
återfinns i organisationen. 
 
3.4.3 Knowledge Mapping 
Som beskrevs i slutet av 3.3.1 Corporate Memory kan ett företag analysera specifika 
jobb eller processer för att se vilken kunskap som behövs och var den återfinns. Detta 
kan organisationer även göra på en högre nivå och kartlägga var kunskap finns i 
företaget och det viktigaste av allt, beskriva hur det hittas.  
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3.4.4 Informations and Communication Technologies 
Under 1980-talet började datorer och därmed information- och 
kommunikationstekniken göra kraftigt intåg bland företagen. Till en början låg fokus på 
att hitta tekniska lösningar som kunde generera värdefull information. Databaser, e-post, 
och många andra datorapplikationer såg då dagens ljus (Brelade & Harman, 2003). 
Brelade & Harman (2003) menar dock att det inte finns några belägg för att ny IT-
teknologi nödvändigtvis lett till högre effektivitet hos företagen. Idag har det istället 
skett ett skifte i sättet att se på tekniken och organisationer fokuserar numera på vad 
människor kan göra med den nya informationen som dagens teknologi kan 
tillhandahålla. Kort sammanfattat innebär detta att företag vill att dess medarbetare skall 
kunna nå rätt information vid rätt tidpunkt samt att företagen skall tillhandahålla de 
verktyg som behövs för att förstå och dela med sig av information. Dessa verktyg 
brukar i sammanhanget kallas för ICT-system (förkortning för Information and 
Communication Technologies) och innefattar bland annat intranät och olika sökverktyg 
samt databaser och e-post. Exemplet intranät kan förklaras som företagets egna internet 
där företaget kan dela med sig av information till de anställda. Medarbetarna kan även 
själva söka efter information (Brelade & Harman, 2003). I figur 6 illustreras ICT-
system. 
 

 
 
Figur 6: Olika ICT-system, se Brelade & Harman, 2003. s.17. 
 
 
3.4.5 Knowledge Management och människan 
Knowledge Managements intåg bland företagen har skapat många utmaningar i 
personaladministrationen. En återkommande fråga är hur organisationer hittar och 
uppmärksammar medarbetare som delar med sig av – och förvärvar ny – kunskap samt 
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delar med sig av information (Brelade & Harman, 2003). Enligt Brelade & Harman 
(2003) är det dock ofta förekommande att de medarbetare som uppmärksammas och 
belönas är de som själva sitter på stor kunskap och en massa information, men är 
ovilliga att dela med sig av denna. 
 
Belöning och uppmärksammande av duktiga medarbetare behöver inte vara i form av en 
större lönecheck utan kan göras genom relativt enkla metoder, exempelvis en artikel om 
prestationen på företagets intranät eller i en eventuell personaltidning. Är det i 
organisationskulturen som råder viktigt att en individuellt anpassad ekonomisk 
ersättning skall finnas bör denna enligt Brelade & Harman (2003) baseras på: 
 

• I vilken utsträckning en person/en grupp har fått nya färdigheter och kunskaper 
• Huruvida en person/en grupp har genomfört nya projekt eller lastats med nya 

ansvarsområden 
• Förbättringsaktiviteter som genomförts av en person/grupp  
• Personliga bidrag till en grupps utveckling 
• En persons/en grupps bidrag till en annan anställds utveckling (t.ex. mentorskap 

eller coachning) eller bidrag till introduktion av nya medarbetare 
• Personers/grupper skapande av nya idéer och förbättringar (i sina egna 

arbetsområden och även mer allmänt) 
 
När det kommer till den ordinarie lönesättningen har organisationer historiskt värderat 
lång tid i tjänst och chefspositioner högre än övriga attribut bland de anställda. Det kan 
vara nödvändigt att hitta löneutvecklingsmöjligheter som inte tvingar medarbetare att 
lämna sitt specialistområde och bli chef för att få en högre lön. Bidrag till företagets 
verksamhet eller särskild sakkunskap bör också värderas högre än en lång tid tjänst 
eftersom det motsatta kan bidra till kontraproduktivitet bland medarbetare. En lång 
tjänstgöringstid i sig betyder inte automatiskt att medarbetaren i fråga gör större nytta. 
Vidare är det viktigt att en organisation erbjuder både kort- och långsiktiga lösningar på 
belöning för att främja både direkt påverkan och ett långsiktigt engagemang i 
organisationen. Kortsiktiga belöningar kan exempelvis vara bonusar och de långsiktiga 
kan vara pensionsförmåner, kompetensutveckling och möjlighet till befordran (Brelade 
& Harman, 2003). 
 
3.5 Dokumenthantering 
Både kärnkraft- och läkemedelsbranschen är verksamheter med otroligt hårda krav på 
spårbarhet och därmed dokumenthantering. Därför kommer begreppet att förklaras 
närmare här. 
 
Det är ofta förekommande att företagets gemensamma dokumentation finns utspridd på 
medarbetares datorer, gemensamma servrar, pärmar och intranät. Det är inte sällan ett 
omfattande arbete som måste läggas ned då ett visst dokument eftersöks. En central 
plats för all dokumentation med effektiva integrerade sökverktyg ger ofta minskad 
kostnad för sökning, uppdatering och administration. Jämfört med att inom ett företag 
ha många olika system för hanteringen av dokument kan att gemensamt 
dokumenthanteringssystem ge stora kostnadsfördelar (Canea, 2010). 
 
Ett system för dokumenthantering brukar kunna hantera: 
 



 

 21 

• Processdokumentation 
• Projektdokumentation 
• Instruktioner, manualer och handböcker 
• Mallar 
• Produktbeskrivande dokument 
• Marknads- och försäljningsmaterial 
• Avtal och offerter 
 
Källa: Canea, 2010-11-14. 

 
För att medarbetarna skall kunna dra nytta av ett dokumenthanteringssystem måste detta 
vara enkelt och lättförståeligt för alla typer av användare. Det bör även vara flexibelt för 
att kunna anpassas efter de många olika behov som kan finnas i en organisation. 
 
3.6 Ärende- och avvikelsehanteringssystem 
Organisationer skiljer ofta på ärendehantering och avvikelsehantering och hur man 
jobbar med dessa. Gemensamt för båda är dock att de ofta rör många olika delar av 
organisationen och därmed många olika individer och processer. Ju större 
organisationen är, desto större är också risken att hanteringsprocessen blir ineffektiv. 
Hanteringsprocesser av ärenden och avvikelser beskrivs kortfattat nedan (Canea, 2010b 
; Canea, 2010c). 
 
3.6.1 Ärendehantering 
En ineffektiv ärendehanteringsprocess största källa till problem är dålig kommunikation 
och missar vid dokumenteringen av ärendena. Ett ärendehanteringssystem kan sköta 
flödet av ärenden och hjälper dessa att hamna hos rätt person vid rätt tid. Exempel på 
anledningar till att använda ett ärendehanteringssystem är enligt Canea (2010b): 
 

• Minskade kostnader och ökad produktivitet till följd av processeffektiviseringar 
• En bättre precision och mer konsekvent behandling av ärenden 
• Lättare hantering av kundärenden med lättillgänglig information 
• Uppföljning och övervakning av processen ger bättre kontroll över densamma 

 
3.6.2 Avvikelsehantering 
Ett vanligt problem med hanteringen av avvikelser i organisationer är helt enkelt att 
själva hanteringen faller mellan stolarna. Det är ofta oklart hur ansvar över avvikelse-
hanteringsprocessen delas upp mellan avdelningar och anställda. Tiden det vanligtvis tar 
att samla ihop data och sammanställa är också lång och därför kostsam. Det är också lätt 
att fokusera på lösningar som hjälper för stunden men dessa är sällan långsiktigt 
hållbara. En bra IT-lösning på problemen beskrivna ovan är ett system som kan samla 
in, åtgärda och följa upp avvikelser. Ett bra avvikelsehanteringssystem kan enligt Canea 
(2010c) göra stora kostnadsbesparingar genom: 

 
• En enkel rapportering och ansvarsfördelning i processen 
• Ett säkert och effektivt arbetsflöde som anpassats efter organisationens behov 
• Att återkoppling av avvikelser sker automatiskt 
• Att generera och följa upp statistik 
• Att förenkla erfarenhetsåterföring 
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3.7 Förslagshanteringssystem 
Ett sätt att få in förbättringsförslag i en organisation kan vara att ha ett 
förslagshanteringssystem. På detta sätt får man in erfarenheter och förslag till nya 
förbättringar som kan hjälpa en organisation att utvecklas (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
I japanska företag är detta ett vanligt sätt att arbeta och Toyota i synnerhet. Det fick sin 
verkliga genomslagskraft på 70-och 80-talet. 1986 visade mätningar att 95 % av de 
anställda bidrog med förbättringsförslag och genomsnittet var nästan 50 förslag per 
anställd. Det visade sig också att 96 % av de förslag som kom in resulterade i någon 
form av förändring. Det var inte alltid att förändringarna gav några ekonomiska vinster, 
men de genomfördes ändå för att visa att ledningen brydde sig och att det skulle 
stimulera till nya och bättre förslag. Det finns flera anledningar till att systemet fungerat 
bra hos Toyota. Dels är respons tiden väldigt kort för ett förslag som lämnats in. Som 
regel brukar inlämnaren av ett förslag få återkoppling inom 24 timmar. Ett annat skäl till 
att det fungerar bra är att de har ett genomtänkt belöningssystem (Bergman & Klefsjö, 
2007). 
 
 
Tabell 1: Sveriges idérikaste företag 2005 – Antal förslag per anställd i genomsnitt, se Bergman & 
Klefsjö (2007, s. 586). 
Företag Stad Antal förslag per anställd 
GM Powertrain Göteborg 13,7 
VäderstadVerken Väderstad 8,3 
Ericsson AB Kista 6,2 
Lilla Edets kommuns miljö- och 
byggförvaltning Lilla Edet 5,3 
Lindabs Ventilation AB Båstad 4,4 
Saab Automobile Trollhättan 4,4 
Lindab Steel AB Båstad 4,2 
Iggesund Tools Iggesund 4,2 
Astra Tech AB Mölndal 3,7 
Seimens Building Technologies Huddinge 3,5 

 
 
Tabell 2: Sverige idérikaste företag 2005 – Besparingar på genomförda förslag per anställd det 
första året, se Bergman & Klefsjö (2007, s. 587). 
Företag Stad Besparingar i kr per anställd första året 
Ovako Bar AB Smedjebacken 11 065 
Billerud Gruvöns Bruk AB Grums 5 770 
SSAB Tunnplåt AB Borlänge 4 898 
Ericsson AB Kista 4 464 
SSAB Tunnplåt Luleå 4 107 
Volvo Aero Trollhättan 4 021 
Vallviks Bruk Vallvik 3 630 
Vattenfall AB, Vattenkraft Luleå 3 210 
GM Powertrain Göteborg 2 815 
Surahammar Bruk AB Surahammar 2 716 
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I Sverige är förslagsverksamheten inte lika stor men är ändå i toppen när en jämförelse 
med resten av Europa görs. De som är mest framgångsrika fick år 2005 in omkring 13 
förslag per anställd. År 2000 uppskattades det att svenska företag sparade cirka 650 
miljoner kronor på de anställdas förslag. Beräkningar gör gällande att om varje svenskt 
företag med över 100 anställda fick ett förbättringsförslag per anställd skulle 
totalbesparingen bli cirka 60 miljarder kronor. En sak som skulle kunna förbättras är 
handläggningstiden. Genomsnittlig handläggningstid för ett förslag var år 2005, 120 
dygn (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
I Tabell 1 och 2 ses de företag i Sverige med mest antal inlämnade förslag per anställd 
respektive hur mycket besparingar som gjorts på genomförda förslag per anställd. 
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4. Metod 
Detta kapitel förklarar hur arbetets resultat genererats och analyserats. 
 
Som nämnts i denna rapports inledande delar har DMAIC-metodiken använts som 
angreppsätt för att ta fram och analysera data. De olika faserna i DMAIC (till exempel 
D – Define) har sedan legat till grund för hur själva jämförelsen genomförts, hur 
frågorna utformats samt hur resultaten av intervjuerna har analyserats. Eftersom en stor 
del av datainsamlingen bestod av personliga intervjuer lades mycket tid i projektets 
början på att arbeta fram underlag som skulle ge korrekta och högkvalitativa resultat. 
 
4.1 Datainsamling 
Primärdata kallas data som inte funnits sedan tidigare och består i detta fall av: 
 

• Interna intervjuer på McNeil AB och Ringhals AB 
• Externa intervjuer i fordonsindustrin 
• Genomgång av McNeil AB och Ringhals AB:s interna kvalitetsledningssystem  

 
Sekundärdata är data som redan är publicerad sedan tidigare och består i detta fall av: 
 

• Litteraturstudier i form av böcker, webbsidor och rapporter kring 
kvalitetsledning 

• Studier av tidigare genomförda examensarbeten och utredningar 
 
4.2 Kvalitativ eller kvantitativ analys 
Enligt Lantz (2007) ger en kvalitativ analys möjligheten att ge känslomässig förståelse, 
exempelvis förståelse kring vad medarbetare kan om ledningssystemet på företaget. Det 
en kvalitativ analys inte ger en bild av är hur mycket eller lite en medarbetare kan om 
ledningssystemet. En sådan analys sägs vara av kvantitativ karaktär och kan alltså ge 
svar på frågor kring mängd.  
 
I detta arbete har analysen och frågorna varit av kvalitativ karaktär och skälen till det är 
många. Enligt Lantz (2007) är kvalitet överordnad kvantitet eftersom kunskap kring 
kvaliteten, det vill säga arten, av ett problem måste fastställas innan kvantiteten 
(mängden) kan undersökas. Det var en nödvändighet för arbetets framdrift att många 
intervjuer av kvalitativ karaktär genomfördes då en nulägesanalys helt saknades i början 
av projektet. En fråga av kvalitativ karaktär kan också analyseras ur flera olika 
perspektiv, det vill säga att samma svar kan användas vid olika analyser. En del av 
frågorna har även kunnat analyseras rent kvantitativt och i sådana fall redovisas dessa 
data i analysdelen av denna rapport. 
 
4.3 Intervju 
Det absolut mest omfattande arbetet har legat i att förbereda, genomföra och analysera 
intervjuer med personer i alla delar av McNeils produktion och Ringhals 
projektavdelning. Enligt Lantz (2007) skall en väl genomförd intervju ”möjliggöra 
resultat som är tillräckligt tillförlitliga och giltiga för att vara nyttiga och användbara 
för andra och kunna komma andra till del”. 
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Enligt Lantz (2007) finns det i huvudsak fyra olika intervjutyper. Den helt öppna 
intervjun innebär att intervjuaren ställer en öppen och bred fråga till intervjupersonen 
som sedan fritt får utveckla sina tankar kring denna. Motsatsen är den helt strukturerade 
intervjun som innebär att intervjuaren i förväg formulerar frågor som ställs i en 
förutbestämd ordning och intervjupersonen får också välja bland redan uppgjorda 
svarsalternativ. Förutom dessa två intervjutyper talas det också om den riktat öppna och 
den halv-strukturerade intervjun.  
 
Den typ som valdes till undersökningen är en blandning av den öppna och den riktat 
öppna karaktären, det vill säga en blandning av breda frågor och öppna frågor som 
belyses med frågeområden. Detta innebär att intervjupersonen svarat på frågor som 
intervjuaren funnit intressanta och har till viss del tillåtits prata fritt om frågeställningar 
(Lantz, 2007). Till stöd i frågeutformningen användes boken Juran Institute’s Six 
SIGMA Breakthrough and Beyond skriven av De Feo, J A. Barnard, W. (2004). I denna 
finns tydliga direktiv i hur en effektiv organisation arbetar med förbättringsmetodiken 
DMAIC och utifrån dessa har frågor utformats. Dessa skulle ge en nulägesanalys på 
arbetet kring ständiga förbättringar idag. Frågorna som använts i intervjuerna finns i 
bilaga 3. 
 
På Ringhals AB genomfördes till en början generella intervjuer med fem personer på 
projektavdelningen. Efter analys av dessa identifierades en del punkter som måste följas 
upp noggrannare med intervjuer av ytterligare en handfull personer. Totalt intervjuades 
tolv personer från Ringhals projektavdelning. På McNeil AB intervjuades initialt tre 
personer med olika ansvarsområden inom produktionen. Liksom hos Ringhals 
projektavdelning mynnade detta ut i fler mer detaljerade intervjuer och ytterligare fem 
personer intervjuades. I slutet av projektet genomfördes också intervjuer mot 
fordonsbranschen där endast frågor kring de tidigare identifierade punkterna ställdes. I 
jämförelsen mot fordonsbranschen intervjuades två personer. 
 
För att få tag på personer har hjälp tagits av respektive företags handledare som 
identifierat lämpliga intervjupersoner i den egna organisationen. Dels på grund av detta, 
men framförallt på grund av praktiska skäl har anonymitet i största möjliga mån 
undvikits förutom i fallet med fordonsindustrin där krav på total anonymitet krävdes. 
 
4.4 Benchmarking 
Enligt vad inledningen beskrivit syftar denna rapport till att jämföra Ringhals 
projektavdelning och McNeils produktionsavdelnings arbete med ständiga förbättringar. 
Ett verktyg för jämförelse är en så kallad benchmarking. 
 
Det japanska ordet dantotsu, som innebär strävan efter att vara den bästa bland de 
bästa, ger en bra bild av vad som menas med benchmarking. Det är en positiv och 
proaktiv process som syftar till att hitta och driva de förändringar i verksamheten som 
mynnar ut i starka konkurrensfördelar på marknaden (Juran, 1999). Den formella 
definitionen av en benchmarking är enligt Joseph M. Juran (1999), "Den ständiga 
processen med att mäta produkter, tjänster och praxis mot företagets tuffaste 
konkurrenter eller de bolag kända som industriledare".  
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Enligt ovanstående definition är det inte en regelrätt benchmarking som genomförts 
inom ramarna för detta arbete eftersom företagen knappast är konkurrenter och det finns 
idag inget som tydligt pekar på att Ringhals AB eller McNeil AB är industriledare. En 
enklare benchmarking genomfördes dock mot fordonsindustrin som i sammanhanget 
måste anses vara en industriledare på grund av dess redan omfattande arbete med 
ständiga förbättringar. 
 
Enligt Joseph M. Juran (1999) är Benchmarking en viktig del i den strategiska 
planeringen och i arbetet med ständiga förbättringar. För att en organisation skall kunna 
behålla och helst utveckla sin konkurrenskraft på marknaden krävs det att den är 
benägen att genomföra förändringar till följd av en föränderlig marknad. För att alla 
delar och medarbetare i en organisation skall vara positiva till ständig anpassning och 
förändring måste företaget: 
 

• förankra bland sina medarbetare att förändringar är ett måste för att överleva 
• identifiera vad som måste ändras på 
• skapa en systematik kring hur organisationen letar efter förändringsmöjligheter  

 
En benchmarking uppnår, enligt Joseph M. Juran (1999), alla dessa tre delar. 
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5. Ständiga förbättringar vid 
produktionen på McNeil AB 

Detta avsnitt syftar till att förklara hur McNeil AB nu, enligt intern dokumentation och 
personliga intervjuer, styra arbetet mot ständiga förbättringar i produktionens 
verksamhetsprocesser. Personliga värderingar hos författare och intervjupersoner har 
ej tagits hänsyn till. 
 
McNeil AB har liksom många andra företag arbetat med ständiga förbättringar under 
hela sin existens. Det var dock inte förrän 2003, då Pfizer köpte upp verksamheten som 
det i pilotskala började arbetas med kvalitetshöjande metoder och verktyg (dessa 
beskrivs ej i rapporten då de inte anses intressanta för arbetet). Arbete med Six Sigma 
initierades också kring denna tidpunkt (McNeil AB, 2010c). Som läsaren snart skall bli 
varse om har McNeil AB sedan dess infört, och vidareutvecklat fler metoder kring 
ledarskap och styrning av produktionen. 
 
För att fullt ut förstå följande del av rapporten måste en del begrepp gällande 
uppdelningen av produktionen förklaras: 

 
• Linje/process – den del av produktionsverksamheten som ofta benämns 

”golvet”. Består av operatörer, tekniker och gruppchefer och kan exempelvis 
vara en packningslinje för tuggummin. 

• Avdelning – den del som samlar alla linjer och/eller processer. Består av 
produktionschefen, tvärfunktionella resurser (exempelvis kvalitets- eller 
logistikavdelning) och gruppchefer från linjerna/processerna. Exempel på 
avdelning kan vara alla packningslinjer för tuggummi.  

• Funktion – samlar alla stödfunktioner som finns i anläggningen, exempelvis 
teknik- kvalitets- och logistikavdelning. Här samlas avdelningschefer och 
funktionschefer från stödfunktionerna. 

• Fabrik – beskriver hela McNeil AB:s produktionsanläggning i Helsingborg. 
Samlar högsta ledning samt funktionschefer. 
 
Källa: Olsson, N-P. 2010-09-30 ; McNeil AB, 2010b. 

 
5.1 Kvalitetsledningssystem 
McNeil AB jobbar efter begreppet Produktion i Världsklass (PIV), vilket har tre 
huvudkomponenter: värderingar, principer samt verktyg och metoder. Dessa tre skall 
tillsammans generera ett bra resultat (McNeil AB, 2010b). Förklaring av dessa 
huvudkomponenter följer. 
 
Värderingar 
Robert Wood Johnson Jr, son till J&J:s grundare, skrev 1943 J&J:s Credo som 
beskriver företagets ansvar gentemot; konsumenter, medarbetare, samhälle och 
aktieägare. Credot är översatt till 36 olika språk och koncernen utvärderar regelbundet 
hur väl företaget lever upp till värderingarna. Fabriken lever också efter två så kallade 
fanor: Specialiserad fabrik med unika formuleringar samt Vi gör mer med mindre. 
 
Principer 
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J&J centralt har åtta Lean-principer som tillämpas vid fabriken i Helsingborg: 
 

1. Leadership – Handlar om hur Lean-principer och Lean-metoder används för att 
leda. Ledarskapet skall bedrivas mycket aktivt med daglig uppföljning (Daily 
Management beskrivs under 5.1.1). Ledare skall även tillbringa mycket tid i 
Gemba som är japanska och betyder ungefär ”platsen där verksamheten 
bedrivs”. Med andra ord skall ledare ut i produktionen och själv se hur den 
fungerar. 

 
2. Change Management – Vid varje förändringsprocess kan motstånd mot den 

dyka upp. Change Management (CM) syftar till att göra medarbetare positiva till 
en föränderlig arbetsplats. 

 
3. Roles, Responsibilities & Culture – Denna innefattar allt som kan användas för 

att bygga en Lean-kultur. Exempelvis hur ledare skall driva ständiga 
förbättringar, hur arbetslag byggs upp i produktionen, hur verksamheten skall 
drivas med avseende på värdeskapande processer samt hur rekrytering av 
personal snarare skall baseras på värderingar än skicklighet. 

 
4. Goal Alignment – Under 3.2.2 Six Sigma beskrevs hur output starkt beror av 

vilka inputs som definierats. Dålig input blir automatiskt en dålig output, eller 
Y=f(X) där Y är output och X är input. Goal Alignment innebär att de X som 
ger ett bra Y försöks identifieras. Kort- och långsiktiga kvantitativa mål sätts för 
organisationen ända ner på individnivå och organisationen ser även till att dessa 
mål kommuniceras effektivt. Alla medarbetare har också rätt att veta huruvida 
målen uppnås.  
 

5. Value – Det är viktigt att förstå vilka värden kunden är villiga att betala för. När 
dessa värden är bestämda kan organisationen med hjälp av olika Lean-verktyg 
(se 3.2.3 Lean) identifiera slöserierna i organisationen och eliminera dem. 

 
6. Flow – Variationen av producerade varor över tid jämnas ut och flödet av 

information och varor optimeras för att uppnå kortast möjlig ledtid.  
 

7. Pull – Produktion skall initieras av ett faktiskt behov, ingen efterfrågan – ingen 
produktion. Med hjälp av olika verktyg och system kan flödet optimeras av 
råvaror och oförpackad produkt i fabriken och flaskhalsarna kan lättare 
upptäckas i produktionen. Lagerhållning hålls även så liten som möjligt. 

 
8. Continous Improvements – Arbete med ständiga förbättringar uppmuntras. 

Noggrant utvalda arbetssätt och verktyg används för att förenkla arbetet. 
 

Källa: McNeil AB a, 2010-09-08; Tillander. J. 2010-11-06 
 
Verktyg & metoder 
I sitt arbete med Six Sigma använder McNeil AB metodiken DMAIC i det vardagliga 
arbetet i produktionen. DMAIC har en mängd verktyg och metoder att använda vid 
olika situationer i arbetet mot ständiga förbättringar (Olsson, N.P. 2010-09-30). Få av 
dessa faller dock inom ramen för detta arbete och beskrivs inte, men läsaren kan vid 
intresse ändå se flera av dessa i figur 7. Ett undantag är dock Daily Management, 
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Weekly Management och Monthly Management (DM/WM/MM) som är viktiga för 
styrningen av produktionen och dessa kommer att förklaras närmare i 5.1.1 Daily, 
Weekly och Monthly Management. 
 
 
 

 
 
Figur 7: Visualisering av McNeil AB:s verktygslåda gällande ständiga förbättringar, se McNeil AB, 
2010b. 
 
 
5.1.1 Daily, Weekly och Monthly Management 
Att upprätthålla produktionen och snabbt bli varse om både plötsliga avvikelser och 
naturliga variationer är en förutsättning för en effektiv och ändamålsenlig produktion. 
Sedan 2003 har en styrmodell utvecklats på McNeil AB som syftar till att: 

 
• snabbt reagera på avvikelser 
• säkerställa kommande dygns verksamhet 
• säkerställa processen för ständiga förbättringar 
 

Källa: McNeil AB, 2010b 
 
Enligt McNeil AB:s interna dokument (McNeil AB, 2010b) kan variationer vara av två 
olika slag, common cause eller special cause. Det vill säga om det är en naturlig 
variation i processen eller ej. För att förenkla påståendet ovan kan en liknelse göras: en 
förare tar bilen till jobbet på morgonen och resan brukar ta drygt 30 minuter. Ett för 
föraren oväntat trafikarbete sker på vägen dit och en längre kö bildas med förseningar 
som följd. Således är denna avvikelse en onaturlig variation (special cause) som enkelt 
skulle ha kunnat undvikas genom att föraren lyssnat på trafiknyheterna och valt en 
annan väg. Om förarens väg till jobbet istället är en väg som vanligen trafikeras av 
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jordbruksmaskiner måste det anses vara en naturlig variation om köer uppstår (common 
cause). Lösningen är i detta fall mycket mer avancerad och ett större ingrepp i 
infrastrukturen skulle krävas, exempelvis en bredare väg eller alternativa vägar för 
jordbruksmaskiner (McNeil AB, 2010b). 
 
Daily Management 
Daily Management (DM) är en modell som tillåter McNeil AB att snabbt agera på 
uppkomna avvikelser. Fokus ligger på att säkerställa en god drift de nästkommande 24 
timmarna. DM är uppdelat på fyra nivåer beroende på vilken del av fabriken det 
genomförs på och dessa förklaras nedan (Olsson, N-P. 2010-09-30 ; McNeil AB, 
2010b). 
 
Varje morgon hålls en första avstämning (DM1) på fem till femton minuter ute i alla 
processlinjer där tekniker, operatörer och gruppchefer närvarar. Vid DM2 & 3 samlas 
funktionschefen och tvärfunktionella resurser på avdelningsnivå (exempelvis 
tuggummipackning) och utvärderar varje avdelning. På DM4 fokuserar 
funktionscheferna på de 24 timmar som gått och de kommande 24 timmarna och 
försöker fördela resurserna över anläggningens funktionsnivå (Olsson, N-P. 2010-09-
30). 
 
Weekly Management 
Weekly Management (WM) består av avdelningschefer och representanter från olika 
tvärfunktionella resurser. De går igenom den övergripande förlustbilden och fokuserar 
på att förbättra processerna genom att driva förbättringsprojekt som syftar till att minska 
de naturliga variationerna (Olsson, N-P. 2010-09-30 ; McNeil AB, 2010b).  
 
Förbättringsförslag som diskuterats i produktionens veckovisa förbättringsmöten (se 
5.4.1 Förbättringsmöten) kanaliseras också till WM om dessa bedöms för komplexa 
och/eller innefattar en annan avdelning än den egna (Olsson, N-P. 2010-09-30).  
 
Monthly Management 
Monthly Management (MM) består av högsta ledning samt funktionschefer och 
medarbetare med nödvändig specialistkompetens. Målet är att kontrollera och 
säkerställa de strategiska mål som satts upp och utifrån dessa samt den senaste 
månadens utfall göra en prioritering av produktionsavsnitten. De har även en 
övergripande bild över hela fabriken och kan således göra punktinsatser där det bedöms 
nödvändigt (Nilsson, J. 2010-11-14 ; McNeil AB, 2010b). 
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Figur 8: Modell för styrning hos McNeil AB i Helsingborg, se McNeil AB, 2010b.  
 
 
5.2 Intranät och dokumenthantering 
Ett intranät är ett webbaserat slutet nätverk för datorer i vilket en användare kan gå in på 
för att sprida och ta emot information. McNeil AB:s intranät fungerar också på detta sätt 
och erbjuder sina medarbetare att ta del av information från ledning, olika avdelningar, 
matsedel för personalrestaurangen med mera. För denna rapport är dock en av de 
viktigare funktionerna samarbetsverktyget Sharepoint. 
 
Sharepoint är ett verktyg för samarbete och dokumenthantering utvecklat av Microsoft. 
Idag använder McNeil AB verktyget framförallt för dokumenthantering inom 
valideringsverksamheten men i framtiden är målet att en tydligare koppling mellan 
Sharepoint och intranätet skall finnas och att behörigheten till olika Sharepoint-sidor 
enklare skall kunna administreras. Dessutom kommer fler anställda behöva använda sig 
av det då McNeil AB i framtiden har för avsikt att administrera alla olika instruktioner 
genom Sharepoint (Gustavsson, I. 2010-11-10). McNeil AB:s projektavdelning 
använder idag Sharepoint för att dels ge projektavdelningen en egen sida, men också ge 
tilldela alla enskilda projekt egna samarbetssidor (Fregert, J. 2010-10-19). 
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Figur 9: Illustration över de olika delarna av SharePoint (McNeil AB, intern dokumentation). 
 
 
Sharepoint har ett sökverktyg som bygger på så kallade metadata och nyckelord 
(Gustavsson, I. 2010-11-10). Metadata betyder egentligen data om data och beskriver 
till exempel ett dokuments storlek, antal sidor, författare, när dokumentet skrevs samt en 
kort sammanfattning av dokumentet. Denna information gör att dokumentet enklare kan 
indexeras av olika sökfunktioner och med hjälp av nyckelord i texten effektiviseras 
sökningen ytterligare. Nyckelord brukar även kallas meta-taggar och dessa används ofta 
då en webbutvecklare vill beskriva och göra sin sida tillgänglig för de stora 
sökmotorerna på internet (Techterms, 2010). 
 
5.3 Lessons Learned 
Lessons Learned är en metod som framförallt tillämpas vid McNeil AB:s 
projektavdelning. Trots att arbetet enligt 1.5 Avgränsningar ej skall behandla andra 
delar av verksamheten än produktionsavdelningen är det av yttersta vikt för rapporten 
att denna metod förklaras grundligt. 
 
Enligt McNeil AB (2010e) interna instruktioner är syftet med Lessons Learned att:  
”överföra kunskap mellan olika projekt och aktiviteter. Detta görs genom att dra 
lärdom av vad som gått bra respektive dåligt, se till att åtgärder vidtas så att det blir 
bättre nästa gång samt dokumentera och sprida informationen. Ambitionen är att de 
förbättringsåtgärder som vidtas ska mynna ut i någon slags ”standard” (lathund, 
instruktion, checklista e.dy.) och/eller att vi bygger in det förbättrade arbetssättet i våra 
processer”. 
 
Lessons Learned är alltså en metodik med vilken en organisation kan ta tillvara på 
vunna erfarenheter från tidigare projekt och aktiviteter. Lessons Learned bygger på tre 
steg: 
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1. Insamling av lärdomar samt generering av förbättringsåtgärder 

Mötet inleds med att se tillbaka på projektet eller aktiviteten. De viktigaste 
händelserna kan vid behov skrivas ner på Post it-lappar. En OPERA-övning (se 
5.3.1 Opera-övning) genomförs sedan för att svara på vad som gick bra 
respektive dåligt i de viktigaste händelserna. Åtgärder som bör vidtas tas sedan 
fram under en brainstorming. Det är viktigt att ansvar för åtgärderna delas ut till 
personer på sittande möte.  

 
2. Dokumentation och spridning av lärdomar och behov av åtgärder 

Resultatet från ovanstående steg dokumenteras av mötesledare på en så kallad 
A3-mall, se bilaga 4. Denna skall delges aktuell avdelning, sparas ner på 
lämplig Sharepoint-sida (se 5.2 Intranät och dokumenthantering), mailas ut till 
berörda personer samt kommuniceras ut till övriga medarbetare om det är 
intressant för dessa. 
 

3. Vidtagande av åtgärder 
Åtgärderna som togs fram under steg 1 görs till förbättringsförslag av de 
personer som utsågs till ansvariga. Förbättringsförslagen sätts upp på den 
aktuella avdelningens Förbättringstavla (se 5.4.1 Förbättringsmöten) eller 
vidarebefordras till avdelningens ledningsgrupp om sådan tavla ej finns. Efter 
detta ansvarar respektive avdelning eller funktion för genomförande av 
förbättringen 
 
Källa: McNeil AB, 2010d. 

 
5.3.1 OPERA-övning 
OPERA är en metodik som med fördel kan användas vid idégenerering, problemlösning 
eller i samband med Lessons Learned. Ett viktigt första steg i metodiken är att ställa en 
tydlig fråga, exempelvis ”Vad gick bra i projektet?”. 
 

1. Omedelbara tankar (2-3 minuter) 
Alla i gruppen funderar själva över frågeställningen som presenterats. Spontana 
svar på frågan noteras på ett papper under tystnad.  

 
2. Parvis diskussion (5-10 minuter) 

Gruppen delas in i par där diskussioner kring svaren som uppkom i förra steget 
sker. De tre viktigaste svaren grupperna kan enas kring skrivs sedan ner på Post 
it-lappar i A5-storlek. 

 
3. Exponera (30 sekunder per svar) 

Paren presenterar de tre svar de tidigare kom överens om för övriga deltagare. 
Någon sätter samtidigt upp Post it-lapparna gruppvis (lodrätt) på en tavla. Under 
tiden som ett par presenterar sin fråga får övriga deltagare inte ifrågasätta eller 
kritisera det som sägs, däremot får de ställa frågor om någonting är oklart. 

 
4. Rangordna (5-10 minuter) 

Alla par bestämmer sig för vilka tre, av alla svar som sitter på tavlan, som är 
mest viktiga. Endast en av rösterna får läggas på ett eget svar. När alla par 
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bestämt sig går dessa fram och röstar genom att göra markeringar på lapparna 
med förslagen. 

 
5. Arrangera (5-10 minuter) 

De svar som inte fått någon röst alls sorteras bort men dokumenteras fortfarande. 
De svar som fått röster sorteras upp i teman. 
 
Källa: McNeil AB, 2010d 

 
5.4 Förslagsverksamhet 
På produktionsavdelningen har McNeil AB två huvudsakliga sätt att ta emot förslag på 
förbättringar från sina medarbetare. 
 
5.4.1 Förbättringsmöten 
Varje fredag stannar produktionen och operatörer, tekniker och gruppchefer runt om i 
fabrikens produktionslinjer har då ett förbättringsmöte (Kaizen Meeting). Här har 
medarbetarna möjlighet att diskutera problem som uppstått och tillsammans försöka 
arbeta fram lösningar på dessa. För att hålla fokus tittar de på topp-tre aktiviteter, det 
vill säga de tre viktigaste förbättringsförslagen. Är problembilden väldigt problematisk, 
eller att andra avdelningar måste blandas in, skickas förslaget till Weekly Management 
(se 5.1.1 Daily, Monthly och Weekly Management) för utvärdering och resursfördelning 
(Olsson, N-P. 2010-09-30). 
 
I varje produktionslinje finns en whiteboardtavla på vilken medarbetare kan följa arbetet 
med ständiga förbättringar och driftstatus på sin aktuella produktionslinje, se tabell 3. 
En stor del av tavlans yta upptas av arbetet med förbättringsförslagen. Den vänstra 
delen i figuren berättar hur produktionen ligger till med antal producerade enheter 
jämfört mot målen som är satta. Den övre delen i figuren, som också är färgad grön, gul 
och röd, ger en snabb fingervisning om hur produktionen ligger till avseende vissa 
utvalda nyckeltal, exempelvis leveransförmåga eller säkerhetsarbete. 
 
 
Tabell 3: Exempel på hur en förbättringstavla kan vara uppbyggd på McNeil AB. Figuren är 
baserad på en optisk studie gjord av författarna. 

Information 
kring 

produktionsläget 
på den aktuella 

linjen 

Miljö Hälsa 
Säkerhet Leverans Kvalitet   Vecka XX 

Datum Förbättringsaktiviteter Vem När 
ÅÅÅÅMMDD Göra någonting bättre 3 st v.XY 

        
        
        
        

Mål kring 
produktionsläget 
på den aktuella 

linjen 
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Arbetet med förbättringstavlan och förbättringsmöten ingår i linjens arbetsuppgifter och 
ett genomfört förslag här genererar således ingen ekonomisk ersättning till 
förslagsgivaren (Olsson, N-P. 2010-09-30 ; Olsson M-A. 2010-10-28). 
 
5.4.2 Förslagskommittén 
McNeil AB har också förslagskommittén dit medarbetare kan vända sig med förslag 
som skulle kunna inbringa en ekonomisk ersättning, förutsatt att förslaget exempelvis 
ger stora kostnadsbesparingar. Förslagskommittén består i nuläget av en administratör, 
en ordförande, kompetens från produktion och forskning och utveckling samt fackliga 
representanter från olika delar av företaget (Olsson M-A. 2010-10-28). 
 
För att lämna ett förslag går medarbetare in i McNeil AB:s intranät och klickar sig fram 
till vad som kallas ”Medarbetarens ABC”. I denna finns mycket information kring vissa 
nyckelord sorterat i bokstavsordning och under F hittas ”Förslagsverksamhet”. Här 
finns en blankett som laddas ned till medarbetarens dator, fylls i och skickas via e-post 
eller internpost till förslagskommitténs administratör (se steg 1 i figur 11). När 
administratören mottagit förslaget skickas en bekräftelse till förslagsgivaren (steg 2) och 
därefter skickas förslaget vidare till närmaste lämpliga chef som får agera remissinstans 
(steg 3). Sedan är det den aktuella linjen som själv tar beslutet och inte själva 
förslagskommittén. Chefen som fått agera remissinstans skickar inom 14 dagar ett svar 
till administratören (steg 4) som sedan skickar detta svar vidare till förslagsgivaren och 
resten av kommittén (steg 5). Innan steg 3 bedömer förslagskommittén hur komplett 
förslaget är och kategoriserar detta i: Begränsad blankett, Genomarbetad blankett samt 
Komplett blankett. Den begränsade blanketten skickas åter till förslagsgivaren för 
komplettering (Olsson M-A. 2010-10-28). 
 

 
Figur 10: Förslagsverksamhetens olika steg, se förklaring av stegen ovanför illustrationen. 
 
 
Efter förslaget godkänts genomförs det ute i linjen och effekten av det genomförda 
förslaget bedöms i efterhand. Först då bestäms den ekonomiska ersättningen till 
förslagsgivaren och en värdering görs över huruvida förslagsgivaren har dessa uppgifter 
bland sina ordinarie arbetsuppgifter. Till exempel kan ett förslag generera 75 % av den 
bestämda ersättningen då förslagsgivaren delvis har till uppgift att generera 
förbättringar i sin verksamhet bland sina ordinarie arbetsuppgifter (Olsson M-A. 2010-
10-28).  
 
Alla förslag, såväl nekade som genomförda sparas i pärm hos administratören. Tidigare 
har denna arkivering skett digitalt men i och med uppgraderingar av datorerna på plats 
försvann också stödet för denna programvara (Olsson, M-A. 2010-10-28).  
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Tidigare har McNeil AB utbetalat en biobiljett till varje inlämnat förslag. Detta slutade 
de med kring millennieskiftet och effekten av detta syns tydligt i figur 12. Idag finns 
inga incitament kvar för medarbetare att lämna förslag mer än den ekonomiska 
ersättning och övriga belöningar som kan följa av en genomförd förbättring. 
 

 
Figur 11: Diagram över inlämnade förslag till McNeil AB:s förslagskommitté, se McNeil AB, 2010f. 
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6. Ständiga förbättringar vid 
projektavdelningen på Ringhals AB 

Detta avsnitt syftar till att förklara hur Ringhals projektavdelning styr sitt arbete med 
ständiga förbättringar av sina verksamhetsprocesser. Personliga värderingar hos 
författare och intervjupersoner har ej tagits hänsyn till. 
 
Projektavdelningens huvuduppgift är att driva projekt som syftar till att ändra 
anläggningen. Beställare av nya projekt är ofta blocken och ansvaret att definiera ett 
tänkt projekt ligger också på beställaren av projektet i en så kallad förstudie. Själva 
beställningen läggs av blocken genom ett så kallat beställarbrev och projektavdelningen 
svarar med en uppdragsplan som beskriver hur projektet skall genomföras. Beställaren 
och projektavdelningen tar tillsammans fram en kravmatris baserat på de diskussioner 
som förts och denna definierar projektets krav och hur dessa skall uppfyllas samt vilka 
verifikat som behövs för att bevisa att så också skett (Johnsson, U. 2010-09-20). 
 
Ringhals AB har ett ledningssystem för hela organisationen som heter Ringhals 
verksamhetsstyrsystem (RVS). Detta är ett system för att hjälpa företagets styrning och 
framåtskridande (Salo, J. 2010-10-04). Som angavs i 1.5 Avgränsningar fokuserar 
denna rapport på Ringhals projektavdelning och hur denna arbetar med ständiga 
förbättringar. Något mer om RVS kommer därför inte att tas upp i denna rapport. 
Läsaren bör dock förstå att projektavdelningens egen styrning utgår ifrån vad Ringhals 
AB verksamhetsstyrsystem reglerar. 
 
6.1 Anläggningsändringsprocessen (DAP) 
Ett av projektavdelningens främsta verktyg i sitt vardagliga arbete är 
Anläggningsändringsprocessen som också är en av Ringhals AB huvudprocesser, se 
bilaga 1. Ett annat namn för Anläggningsändringsprocessen som används på 
projektavdelningen är DAP, Design Assurance Process, se bilaga 2. DAP är en del av 
Ringhals verksamhetsstyrsystem och kan ses som ett kvalitetssystem som skall ge 
förutsättningar för att bedriva projekt på ett säkert och effektivt sätt. När ett projekt 
startas ska det syfta till att ändra och förbättra något i anläggningen. Att ett projekt 
startas kan bero på en flera olika saker. Orsaken kan vara t ex underhållsbehov, 
moderniseringsbehov, nya krav från myndigheter, behov hos blocken10 eller från 
Vattenfallkoncernen. Projektstart föregås av ett beredningsmöte där projektets 
genomförbarhet värderas (Gaveberg, G. 2010-09-20). Vilka projekt som skall utföras 
styrs av en plan för anläggningsutveckling (AU-plan) som är gemensamt framtagen 
tillsammans med blocken. Alla projekt som skall utföras finns med i AU-planen där 
projekten har prioriterats och bedömts med avseende på ekonomi, resurser, tid samt om 
de medför reaktorsäkerhetspåverkan. Det görs också en bedömning om det är möjligt att 
utföra projekt som har beroenden sinsemellan samt vad projektorganisationen mäktar 
med (Johnsson, U. 2010-09-20). 
 
Projekt som genomförs följer styrning i DAP. Bilden i bilaga 2 hittas på intranätet och 
är interaktiv på så vis att bildens olika delar är klickbara. Det går att navigera sig ner till 
styrande instruktioner inom samtliga projektfaser inom ett projekts livscykel och det 

                                                
10 Blocken är ett samlingsnamn för reaktorerna 1, 2, 3 och 4 på Ringhals (Salo, J. 2010-09-07). 
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framgår av delprocessbeskrivningar, instruktioner och anvisningar vad som skall göras 
inom de olika delarna av anläggningsändringsprocessen. Processen innehåller styrning 
för tekniskt inriktade delar som Anläggningskonstruktion (AnlK), Systemkonstruktion 
(SysK), Detaljkonstruktion (DetK), Införande och Slutförande. Det finns också ett 
integrerat projektledningsspår som ger stöd för styrning av projektet (Leda projekt). 
DAP har också en integrerad process för Verifiering & Validering11 samt rutiner för 
Configuration Management12 och dokumenthantering (Salo, J. 2010-09-07; Salo, J. 
2010-10-04). 
 
DAP är indelad i olika faser och mellan varje fas finns något som heter 
Ändringskonfigureringspassage (ÄK-passage) vilka är en del av Configuration 
Management (SS-ISO 10007:2004). I DAP finns sju stycken ÄK-passager vilka 
fastställs förutsatt att projektet har uppnått förväntat resultat för fasen som föregås av 
själva passagen. Detta steg kallas verifiera ÄK. Dessutom finns det milstolpar mellan 
varje projektfas som projektet skall mätas emot och på så sätt visa hur projektets 
framdrift ligger till. Dessa milstolpar bestämdes innan projektet körde igång och det 
som mäts mot idag är tid och resurser. Varje ÄK-genomgång består av tre delar: 
 

1. Konstruktionsgenomgång – En verifiering bl.a. av att kravbild är komplett, att 
lösningen uppfyller kravbilden samt att lösningen är realiserbar. 

2. Configuration Management- och dokumenthanteringsgenomgång – En 
verifiering av att alla fasens aktiviteter gällande Configuration Management och 
dokumenthantering är genomförda. 

3. Verifierings- och valideringsgenomgång – En verifiering av att alla fasens 
aktiviteter gällande verifiering och validering är genomförda (granskningar, 
analyser, beräkningar, kontroller, provningar och så vidare). 

 
Källa: Salo, J. 2010-10-04 

 
Varje verifiera ÄK har formella checklistor som stöd för granskningen och här ingår 
verifiering och analysering av säkerhetsaspekterna. Eventuella kommentarer/restpunkter 
som framkommer vid verifiera ÄK skall åtgärdas. Resultatet från verifiera ÄK fastställs 
i en Verifierings- och Valideringsrapport Salo, J. 2010-10-04). 
 
Ett projekts storlek varierar kraftigt. Det kan vara allt från ett litet på någon miljon till 
ett väldigt stort projekt som uppgår till två miljarder kronor (Röjemo, M. 2010-09-15). 
DAP användes tidigare för alla projekt men ansågs vara komplicerad för mindre och 
enklare projekt. En komprimerad och enklare arbetsgång togs fram där under namnet 
Små projekt vilken introducerades den 1 september. Den följer den vanliga DAP med 
skillnaden att en genomgång av ÄK 1-4 genomförs vid ett och samma tillfälle istället 
för vid separata tillfällen. Resterande ÄK-passager uförs som i den vanliga DAP. Ett 
flertal dokument har även slagits ihop till ett åtgärdsprogram och det är tillåtet att 
bedriva Sysk2 och DetK parallellt med AnlK och SysK1 (Röjemo, M. 2010-09-15; 
Salo, J. 2010-10-04). För att hela tiden förbättra sig uppdateras DAP tre gånger om året. 
De ändringar som görs ska alla som är involverade i DAP upplysas om. De projekt som 

                                                
11 Verifiering & Validering handlar om att hantera krav och säkerställa att de blir uppfyllda (Salo, J. 
2010-10-04). 
12 Configuration Management är ett kontrollerat sätt att utveckla och förändra sammansatta system och 
produkter under deras livscykel (SS-ISO 10007:2004). 
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redan är igång när en uppdatering börjar gälla fortsätter i den versionen som de startade 
i medan nya projekt börjar i den nya uppdaterade versionen (Johnsson, U. 2010-09-20). 
 
6.1.1 Slutrapporter 
När ett projekt är färdigt ska det sammanställas och avslutas. Enligt Darwin-
instruktionen Aktivitetsbeskrivning sammanställa – avsluta: 1720098, ska ett 
avslutningsmöte hållas där en fullständig granskning av projektutförandet görs. Vid 
detta möte ska projektmedlemmarna, beställaren av projektet samt representanter från 
drift- och underhållsavdelningarna vara med, för att diskutera de erfarenheter som 
uppkommit under projektets gång. Projektets slutresultat, tid och kostnader ska 
analyseras samt att dessa ska jämföras med de ursprungliga mål som sattes upp i 
uppdragsplanen. Även analys av speciella svårigheter eller åtgärder som har vidtagits 
under projektets gång ska genomföras och diskussioner kring effektiviteten hos de 
verktyg, utrustningar, arbetsmetoder och processer som har använts ska också göras. De 
erfarenheter som tas upp under mötet ska skrivas ner och projektledaren ska 
dokumentera dessa i slutrapporten för att de ska kunna komma till användning i 
pågående eller framtida projekt. 
 
Det finns ingen standard för hur en slutrapport ska se ut eller hur den ska skrivas utan 
bara en enklare mall som är till stöd för projektledaren. Det samma gäller 
rubriksättningen, den är inte heller standardiserad utan det är upp till projektledaren att 
bestämma hur den ska utformas. När slutrapporten är klar ska den läggas ut på intranätet 
och dokumenteras i dokumenthanteringssystemet Darwin, se 6.2.2 
Dokumenthanteringssystem (Hellgren, M. 2010-10-11; Gudmundsson, G. 2010-10-07). 
 
6.2 Information and Communication Technologies 
 
6.2.1 Intranät 
På Ringhals AB används ett intranät som heter Insidan. Här kan medarbetare ta del av 
vad som händer i organisationen, både i stort och på avdelningsnivå. Exempel på 
information som finns på Insidan är: nyheter och information kring revisioner, 
säkerhetsanvisningar, processkartor och den för närvarande gällande elproduktionen vid 
verket. Genom Insidan finns också tillgång till Ringhals verksamhetstyrsystem där 
styrande dokument för verksamheten kan läsas, som till exempel målbrev direkt från 
VD. Genom Insidan nås också de verktyg som används av projektavdelningen om 
exempelvis DAP (se 6.1 Anlägningsändringsprocessen (DAP)) och AvÄrS (se 6.3 
Ärende- och avvikelsehantering) (Salo, J. 2010-09-07; Gannå, A. 2010-09-22). 
 
6.2.2 Dokumenthanteringssystem 
På Ringhals AB finns ett dokumenthanteringssystem som heter Darwin och det omfattar 
över 700 000 dokument. Alla Ringhals AB:s styrande dokument som instruktioner, 
anvisningar, rapporter, protokoll och andra verifikat finns i Darwin.  I systemet finns 
även olika dokumentmallar som ska användas beroende på vilken typ av dokument som 
ska skrivas (Salo, J. 2010-10-04). 
 
Varje dokument som sparas i Darwin får ett eget ID-nummer tilldelat sig, så att det går 
att spåra och söka efter. Exempelvis har ett antal Darwin-dokument sökts fram för att 
användas som källor till denna rapport. I Darwin finns en sökfunktion men den 
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innehåller ingen fritextsökning13 vilket innebär att ett antal steg bör gås igenom för att 
få ett bra sökresultat. De attribut som kan väljas att fylla i är exempelvis dokumenttyp, 
handläggare, titel eller dokument-ID. Ju fler attribut som fylls i ju större är chansen att 
snabbt finna det som söks (Jönsson, O. 2010-10-27; Darwin, Darwin 
användarhandledning, 1754439). 
 
6.3 Ärende- och avvikelsehantering 
År 2002 konstaterade ledningsgruppen över Ringhals AB att de var i stort behov av ett 
uppföljningssystem. Vid flera utredningar och revisioner, interna och externa, påvisades 
det att Ringhals AB inte permanent lyckas åtgärda de brister som identifierats tidigare 
eftersom bristerna återkom vid senare granskningar. Ledningen konstaterade att 
införande av ett gemensamt ärendehanteringssystem, som på ett systematiskt sätt ger 
möjlighet att följa upp avvikelser och brister inom den kärntekniska verksamheten, 
måste ha hög prioritet och år 2005 införde Ringhals AB avvikelse- och 
ärendehanteringssystemet AvÄrS (Darwin, Beskrivning av ärendehanteringsprocessen, 
1787508). 
 
Enligt Darwin dokument Beskrivning av ärendehanteringsprocessen 1787508, 
definieras ett ärende enligt nedan: 
 
”Ärenden genererade från störningar/avbrott i det cykliska arbetet såsom; 
myndighetskrav, uppkomna problem, krav från ägare, krav från ledning, 
erfarenheter och avvikelser.” 
 
AvÄrS är ett verktyg för hela Ringhals AB. De ärenden som berör Ringhals 
projektavdelning delas ut till olika forum på projektavdelningen. Dessa forum kommer 
att gås igenom i 6.4 Utvecklings- och erfarenhetsforum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 Fritextsökning betyder att all typ av information genomsöks när en sökning görs, från rubriker och 
tillhörande artikeltexter till bilder och tabeller (Jönsson, O. 2010-10-27). 
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Figur 12: Modell som visar var input till ett ärende kan komma ifrån och hur processen sedan 
fortskrider, se Darwin 1787508, s 4. 
 
 
Input till ärendehanteringsprocessen utgörs av: 
 

• Externt ärende – Ett brev, fax, e-mail eller telefonsamtal som inkommer till 
Ringhalsgruppens bolag och som kräver/förväntas en åtgärd av organisationen. 

• Erfarenheter – En nyhet för den som upplever händelsen. Berör mer än den egna 
gruppen. 

• Avvikelser – När den kontinuerliga och relativt stabila processen störs uppstår en 
avvikelse. 

• Internt ärende – Kan vara ett krav från ledningen som kräver åtgärder eller från 
en medarbetare som upptäcker något som behöver inrapporteras. 

 
Källa: Darwin, Beskrivning av ärendehanteringsprocessen, 1787508. 
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Figur 13: Ärendeflödet i AvÄrs. Från att inläggaren skapar ett ärende tills det att ägaren 
godkänner och avslutar ärendet, se Darwin 1881707, s 5. 
 
 
För att skapa ett ärende går en medarbetare in i AvÄrS-applikationen som finns på 
intranätet. Innan ett nytt ärende skapas måste medarbetaren kolla upp att ett liknande 
ärende inte redan finns. Detta görs genom att söka efter liknande ärenden i själva 
applikationen. Skulle medarbetaren hitta ett liknande ärende har medarbetaren två 
alternativ, antingen är det befintliga ärendet tillräckligt bra beskrivet eller så kontaktar 
medarbetaren ärendets ägare och ber om komplettering. Finns inget liknande ärende 
skapar medarbetaren ett nytt och blir då en så kallad inläggare av ärendet. 
Medarbetaren ger det en rubrik, beskriver ärendet och skickar iväg det. 
 
Ärendet tilldelas sedan en ägare som ska sätta sig in i ärendet, verifierar och 
kompletterar det i den mån som behövs samt sätter en sluttid för hela ärendet. 
 
När detta är gjort utses en beredare som tilldelas ärendet som också sätter sig in i det 
och gör kompletteringar om så behövs. 
 
Beredaren vidareförmedlar ärendet sedan till en handläggare som i sin tur delar ut det 
till blocken/projekt/process för åtgärd enligt de rutiner som gäller för respektive 
ärendetyp. 
 
När handläggningen är klar går ärendet tillbaka till beredaren för granskning 
tillsammans med eventuella refererande dokument. Beredaren granskar handlagt ärende 
och för det vidare till ägaren om han anser att det är komplett. 
 
Ägaren läser och värderar handlagt ärende och lämnar eventuella kommentarer. Om 
ärendet inte är komplett för att kunna godkännas återgår ärendet till beredaren för 
utökad handläggning. Om ägaren godkänner ärendet avslutas det. 
 
Ägaren är ansvarig för att information kring ärendet delges inläggaren, berörda delar av 
organisationen samt externa intressenter om så vore nödvändigt. Inläggaren kan själv 
följa ärendet genom AvÄrS-applikationen under hela ärendets livscykel (Darwin, 
Beskrivning av ärendehanteringsprocessen, 1787508). 
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I AvÄrS finns även en sökfunktion men den innehåller, liksom Darwin, ingen 
fritextsökning utan ett antal steg behöver gås igenom för att få fram ett bra sökresultat. 
Det kan väljas vilken typ av ärende som ska sökas efter, exempelvis internt ärende eller 
en avvikelse. Titel och ansvarig kan också fyllas i för att få fram ett mer specifikt 
resultat. Dessutom kan sökning göras blockvis, även om den funktionen enligt AvÄrS 
anvädarhandledning ej bör användas. Detta eftersom sökningen riskerar en sned 
träffbild då inläggaren sannolikt aldrig fyllde i detta vid registrering (Darwin, AvÄrS 
sökfunktion, 1892326). 
 
6.4 Utvecklings- och erfarenhetsforum 
För att ta tillvara på de erfarenheter Ringhals AB samlar på sig har olika formella forum 
skapats. De erfarenheter som medarbetare vinner i projekten, positiva och negativa, ska 
finnas med i den slutrapport som projektledaren för projektet skriver. 
Projekterfarenheter kan också inrapporteras i AvÄrS under projektets genomförande. 
Vissa forum finns till för diskussion och utbyte kring erfarenheter och andra för att 
utveckla projektavdelningens verksamhetsprocesser (Salo, J. 2010-10-04). 
 
De forum som bedömts intressanta för detta arbete och berör Ringhals projektavdelning 
kommer att beskrivas (Darwin, RP styrning ständiga förbättringar, 2074286). 
 
6.4.1 Centrala erfarenhetsforumet 
Centrala erfarenhetsforumet finns till för hela Ringhals AB. Till centrala 
erfarenhetsforumet kommer förslag till förbättringar både från interna och externa 
kunder. Det kan röra sig om myndigheter, tredjeparts granskningar eller de egna 
medarbetarna. Forumet går igenom allt som kommer in i AvÄrS och utvärderar vissa 
ärendena själva men vidarebefordrar också till de avdelningar dessa berör. Forumet 
försöker också hitta om något förslag är återkommande. I projektavdelningens fall 
vidarebefordras ärenden från det centrala erfarenhetsforumet till projektavdelningens 
erfarenhetsforum (Darwin, RP styrning ständiga förbättringar, 2074286; Röjemo, M. 
2010-09-15). 
 
6.4.2 Projektavdelningens erfarenhetsforum 
Projektavdelningens erfarenhetsforum (RP-erfarenhetsforum) består av medarbetare 
från projektavdelningen som träffas varannan vecka för att gå igenom inkomna AvÄrS-
ärenden från det centrala erfarenhetsforumet och kanalisera dessa till andra forum inom 
projektavdelningen. Forumet skall vara lyhört och uppmuntra andra medarbetare att 
komma in med förbättringsförslag via gruppforumen, se 6.4.7 RP-gruppforum. 
Inläggaren av ett ärende skall få återkoppling från RP-erfarenhetsforum för att ge 
inläggaren möjlighet att följa ärendet. Forumet skall medverka vid implementeringen av 
beslutande ändringar och besluta om vem, när, vad och hur information angående 
förbättringsförslag och ändringar skall förmedlas. Vidare skall RP-erfarenhetsforum 
säkerställa att vidtagna åtgärder gett resultat och förhindra att ärenden som ej åtgärdats 
avslutas. Ärenden gällande DAP vidarebefordras till DAP-utvecklingsgrupp (Darwin, 
RP styrning ständiga förbättringar, 2074286; Röjemo, M. 2010-09-15). 
 
6.4.3 DAP-utvecklingsgrupp  
Under DAP-utvecklingsgrupp finns tre grupper vilka är:  
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1. Verifiering & Validering (V&V) 
2. Leda & Styra 
3. Teknik 

 
Källa: Salo, J. 2010-10-04 

 
Dessa har i sin tur forum under sig, se figur 15. Undergrupperna är till för att stödja 
DAP-utvecklingsgrupp och ansvarar för sitt område vad avser utvecklingen av 
processen. Förslag som kommer fram i undergrupperna vidareförmedlas till DAP-
utvecklingsgrupp där de tas upp (Darwin, DAP-utvecklingsgrupp, 2071285). 
 

 
Figur 14: DAP-utvecklingsgrupp, dess undergrupperingar och olika forum, se Darwin 2071285, s. 
7. 
 
 
DAP-utvecklingsgrupp träffas varannan vecka och har till uppgift att se till att 
redskapen i DAP-processen i form av arbetsutförande i rutiner ständigt förbättras eller 
förtydligas för dess användare.  DAP-utvecklingsgrupp ska identifiera behoven av 
förbättringar genom inkomna förslag, vilket oftast sker genom AvÄrS-ärenden som 
tilldelats gruppen från RP-erfarenhetsforum. Frågor som kommer upp i RP-
erfarenhetsforum gällande DAP-processen förs vidare till DAP-utvecklingsgrupp för 
vidare beredning. På varje möte tas en handlingsplan fram där det framgår vilka förslag 
på åtgärder som finns, vilka dokument som berörs och vem som är handläggare för 
uppdatering. En person i gruppen ansvarar för att åtgärder av ett ärende blir utfört. Ett 
ärende som anses slutfört presenteras för gruppen som avgör om det kan anses avslutat. 
Kriterierna för ett avslutat ärende är att förändrade och nya rutiner är beskrivna i DAP-
processen, att alla dokument som berörs är uppdaterade och godkända för release samt 
att information är utdelad och om utbildning krävs ska en plan för utbildningen vara 
framtagen. Som nämnts i 6.1 Anlägningsändringsprocessen (DAP) uppdateras DAP vid 
tre tillfällen per år. Vid varje tillfälle ska det informeras på DAP sida på intranätet och 
till berörda avdelningar om vad som har uppdaterats. Ibland presenteras även 
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information vid möten öppna för alla anställda vid Ringhals AB (Darwin, RP styrning 
ständiga förbättringar, 2074286; Salo, J. 2010-10-04). 
 
6.4.4 RP-utvecklingsledningsgrupp 
Chefen på projektavdelningen har RP-utvecklingsledningsgrupp till stöd för beslut om 
utveckling inom RP och framdriften av projekten. Här följs även gjorda MTO14-
utredningar och grundorsaksanalyser15  upp för att sedan förmedla ut eventuella åtgärder 
(Röjemo, M. 2010-09-15). 
 
6.4.5 RP-uppdragsledning 
Denna grupp är också till stöd för chefen på projektavdelningen med avseende på 
uppdragsportföljen. Fokus läggs på genomförandet av projekten, det vill säga kvalitets-, 
resurs- och ekonomiproblem genom att hålla koll, stödja aktivt och styra projekten 
(Darwin, RP styrning ständiga förbättringar, 2074286; Johnsson, U. 2010-09-20). 
 
6.4.6 RP-enhetsforum 
I RP-enhetsforum utbyts erfarenheter direkt vid sittande möten. Forumet har till uppgift 
att lämna in förbättringsförslag till organisationen via AvÄrS. RP-enhetsforum ska i 
första hand omhänderta åtgärder på sin egen avdelning (Darwin, RP styrning ständiga 
förbättringar, 2074286). 
 
6.4.7 RP-gruppforum 
Samtliga medarbetare skall i sina respektive gruppforum både få och ge information. 
Förbättringsförslag identifieras och om det anses beröra fler enheter eller DAP-
instruktioner vidarebefordras förslaget till RP-erfarenhetsforum som ett AvÄrS-ärende 
(Darwin, RP styrning ständiga förbättringar, 2074286). 
 
 
 
 
 

                                                
14 MTO är en beteendevetenskap för att öka säkerhet, kvalitet och effektivitet inom företag och 
organisationer med inriktning på samspelet mellan människa, teknik och organisation (Röjemo, M. 2010-
09-15). 
15 En grundorsaksanalys är ett verktyg för att analysera fram vad orsakerna till ett problem kan vara 
(Nilsson, J. 2010-11-14). 
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7. Analys 
I denna del kommer McNeil AB och Ringhals AB arbete med ständiga förbättringar och 
erfarenhetsåterföring att analyseras och jämföras mot varandra med avseende på 
DMAIC-metodiken. Dessutom kommer, om tillämpligt, en förklaring av hur 
fordonsbranschen arbetar. Analysen har baserats på intervjuer gjorda med 
nyckelpersoner i olika delar av verksamheten samt den information som legat till grund 
för de två tidigare kapitlen. 
 
7.1 Define 
Denna fas förklarar hur de båda företagen identifiera förbättringsmöjligheter i sina 
verksamhetsprocesser. 
 
7.1.1 Varför aktiviteter startas 
 
McNeil AB 
På McNeil AB kommer förslag till förbättringar oftast upp via veckovisa 
förbättringsmöten, Daily Management, Weekly Management och till 
förslagskommittén. Gällande just förslagskommittén berättar dess administratör, Mari-
Ann Olsson, att: ”Förslagskommittén är tungrodd. Jag tror att man måste göra det på 
ett mer effektivt sätt”.  
 
De vanligast förekommande anledningarna till att ett projekt startas är kvalitets- och 
effektivitetsförluster och det som i första hand utreds är hur processerna ser ut. En 
processkartläggning görs och de analyserar om det finns några steg i processen som kan 
ändras eller tas bort för att göra den mer effektiv. McNeil AB ser till att försöka driva 
förbättringar för att skapa en högre intern kundtillfredsställelse. När det kommer till 
förbättringsförslag kring miljö, hälsa och säkerhet prioriteras dessa alltid högre än andra 
(Olsson, N-P. 2010-09-30). 
 
Ringhals AB 
Projektavdelningen på Ringhals AB jobbar med ständiga förbättringar i sina egna 
verksamhetsprocesser samt via ärenden i det centrala avvikelse- och 
ärendehanteringssystemet AvÄrS. Ett förslag som inkommer till AvÄrS och berör 
Ringhals projektavdelning kanaliseras ut till RP-erfarenhetsforum. RP-erfarenhetsforum 
beslutar vart förslaget ska vidarebefordras för utvärdering. Det forum som tilldelas 
ärendet får till uppgift att undersöka om förbättringsförslaget är till någon nytta och om 
en ny aktivitet ska startas. RP-erfarenhetsforum ska också vara lyhörda och fånga upp 
erfarenheter som kan vara till för nytta för pågående eller kommande projekt. Det finns 
en prioriteringsordning där förbättringar av processer som genererats via myndigheter 
och genom säkerhetsrisker först skall genomföras. 
 
Den viktigaste processen att utveckla på projektavdelningen torde vara DAP (se 6.1 
Anläggningsändringsprocessen DAP) vilken utvärderas av DAP-utvecklingsgrupp (se 
6.4.3 DAP-utvecklingsgrupp). I DAP-utvecklingsgrupp tas ärenden upp, som syftar till 
att utveckla DAP och dess redskap, vilka inkommit via AvÄrS och RP-
erfarenhetsforum. 
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Angående AvÄrS uppfattas det generellt i verksamheten som krångligt. Exempelvis 
säger projektledaren Michael Hellgren: ”Spontant är det knöligt och jag kan tycka att 
ett ärendesystem bör kunna skötas enklare”. Göran Gaveberg, chef för enheten 
Utveckling & Kvalitet inom RP, menar också att det är lätt att driva små förbättringar 
som redaktionella ändringar i styrdokument, men att AvÄrS har problem att fånga upp 
de stora avvikelserna. 
 
7.1.2 Benchmarking 
 
McNeil AB 
McNeil AB använder aktivt benchmarking. Både inom J&J-koncernen men även mot 
andra branscher. Av de personer som intervjuades och som fick frågan svarade samtliga 
att de varit med om det. Nils-Petter Olsson som är sektionschef på Gum Packning 
svarade följande på frågan om benchmarking: ”Vi gör det väldigt aktivt inom J&J på 
andra anläggningar. Benchmarking är enligt mig ett av de bästa sätten att få ny energi 
och nya tankar när man ser hur de har löst vissa delar vilket är otroligt nyttigt. Vi 
kikade på fordonsindustrin kring 2004-2005 och de hade kommit långt i sitt sätt att 
jobba.” 
 
Ringhals AB 
Som beskrevs i avsnitt 4.4 Benchmarking handlar benchmarking om att jämföra sig med 
de bästa i sin bransch eller de som anses industriledande. Det har förekommit att 
Ringhals projektavdelning har tittat på andra kärnkraftverk i Sverige, men även andra 
branscher som har vissa likheter med kärnkraftindustrin. På frågan om benchmarking 
används gentemot konkurrenter för att se förbättringsmöjligheter svarade dock en 
tredjedel att det förekom medan två tredjedelar sa att de inte varit med om det. Den 
generella uppfattningen är att det görs alldeles för lite och något som borde göras mer 
frekvent och formaliseras. Jan-Åke Nilson, chef på RP:s montageavdelning, sa följande 
vid frågan angående benchmarking: ”Vi har kollat Forsmark när det gäller 
dokumentationen och hur de praktiskt jobbar med renlighet i system. Vi kollade även 
upp Arla och Falcon i samma ärende. Det var väldigt intressant och man gör det på tok 
för lite eftersom man gärna istället uppfinner hjulet själva”. Vid följdfrågan, varför det 
inte förekommer mer var den gängse uppfattningen resursbrist gällande tid och pengar. 
 
7.1.3 Kvalitetsbristkostnad 
 
McNeil AB 
McNeil är medvetna om vilka deras kvalitetsbrister är, men de har enligt intervjuer inte 
alltid full koll på vilka kostnader som är förenade med dessa. De interna felkostnaderna, 
exempelvis kassationer, är enkla att räkna ut. Exempelvis hade de i slutet av 2009 
problem med kassation av nikotintuggummin eftersom en bubbla (tillfällig 
transportförpackning) återkommande gick sönder. Ett Six Sigma-projekt startades och 
när det var avslutat hade de gått från att ha en genomsnittlig-kassationskostnad på cirka 
64 000 kronor per månad för 2009 till en snittkostnad på 7 000 kronor per månad för 
2010. Med en del andra saker borträknade gjorde McNeil en besparing på 630 000 
kronor på ett år genom att rätta till kvalitetsbristen. Däremot är McNeil AB mindre 
medvetna om andra kostnader som kvalitetsbrister medför, se 3.3 
Kvalitetsbristkostnader. De vill exempelvis se vilka övriga kostnader, förutom de egna 
arbetstidskostnaderna, det innebär att ha fyra dagars ledtid på en produkt (Olsson, N-P. 
2010-09-30). 
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Ringhals AB 
Ringhals projektavdelning jobbar inte med kvalitetsbristkostnader för att mäta sina 
processers effektivitet. Begreppet används inte heller i verksamheten. I dagsläget är det 
tid och pengar projektavdelningen mäter mot. 
 
7.2 Measure 
Denna fas beskriver hur de båda företagen studerar och mäter de processer som är mål 
för förbättring. 
 
McNeil AB 
McNeil AB vill att de förbättringsförslag som läggs i Weekly Management och via 
förslagskommittén ska ha en redovisning över förluster, kostnader och vilken potential 
förbättringen har. På så vis är det lättare att utvärdera ett förslag och undersöka om 
nyttan överstiger kostnaden för aktiviteten. Enligt Nils-Petter Olsson (2010-09-30) 
kommer det ofta bra förslag, men ibland saknas tillräcklig bakgrundsinformation vilket 
gör det svårt att utvärdera hur de ska prioriteras. 
 
McNeil AB har en bred verktygslåda att använda i produktionen när det gäller att mäta 
processerna. Den vanligaste metodiken är grundorsaksanalys och är enligt Nils-Petter 
Olsson (2010-09-30) fullt tillräcklig i 60 – 70 % av fallen. Grundorsaksanalys är en 
samling verktyg som syftar till att hitta grundorsaken till uppkomna problem istället för 
att finna snabba lösningar på dessa (Liker, 2004). Verktyget fem varför är ett av dessa 
verktyg och bland de populäraste på McNeil AB. Det går ut på att alltid ställa frågan 
”varför” kring uppkomsten av problemen fem gånger och på så vis gå till botten med 
problemet. I exemplet nedan är grundorsaken till problemet felaktiga prioriteringar på 
exempelföretagets inköpsavdelning: 
  

Det är en oljefläck på golvet – varför? 
 för att maskinen läcker olja – varför? 
 för att packningen är sönder – varför? 
 för att vi köpte undermåliga packningar – varför? 
 för att vi gick efter priset – varför? 
 för att inköparna premieras för kortsiktiga besparingar 
 
 Källa: Liker, 2004 
 
De andra verktygen har utelämnats då de inte fallit inom ramarna för projektets 
utförande. 
 
Ringhals AB 
Under intervjuerna har det varit svårt att utvärdera hur projektverksamhetens effektivitet 
mäts. Det som kommit fram är att RP-utvecklingsledning mäter projektets framdrift 
med avseende på tid och pengar. På Ringhals projektavdelning finns exempelvis en 
mätning för att se hur många projekt som hållit sig inom budget. Målet är att 80 % av 
projekten ska klara detta på ett år. Eftersom projektens storlek varierar kraftigt blir detta 
inget optimalt sätt att mäta på. Ett exempel visar på problemet: 
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Tio projekt är färdigställda och nio av dessa ligger inom budget. Alltså uppfylls målet 
att 80 % av projekten ska klara budget. Anta att de nio som klarar budget är små projekt 
på ett par miljoner kronor och det som inte klarar budgeten är ett stort projekt på en 
miljard kronor. Det stora projektet kan ha haft en större övertrassering av budgeten än 
vad de nio små projekten tillsammans har haft som budget. 
 
RP-erfarenhetsforum har till uppgift att mäta hur många AvÄrS-ärenden som registreras 
och avsluts. RP-erfarenhetsforum har som mål att nå 200 registrerade Riskobservationer 
på RP under 2010. Fram till 1 oktober, 2010 hade endast 64 ärenden registrerats vilket 
delvis förklarats med att medarbetare inte vet hur en Riskobservation registreras korrekt 
i AvÄrS. Mätning i AvÄrS kan därför uppfattas som osäker då det inte är helt klart hur 
de olika ärendetyperna registreras. 
 
För att utveckla anläggningsändringsprocessen tar DAP-utvecklingsgrupp fram 
handlingsplaner där det framgår hur en förbättring av anläggningsändringsprocessen 
skall genomföras. Planen skall förutom tidsplan redovisa vilka dokument som påverkas 
av förändringen. Är det nödvändigt med utbildning av förändringarna måste även plan 
för denna tas fram. 
 
RP-utvecklingsledning har till uppgift att värdera hur pass användarvänlig DAP är. Idag 
genomförs dock inga egentliga mätningar utan en värdering görs som kan ge en 
fingervisning av hur DAP uppfattas. En av intervjupersonerna berättade att värdering 
kring hur bra DAP är ofta måste göras på ren magkänsla. 
 
Några andra verktyg som används för att mäta verksamhetsprocessernas effektivitet på 
projektavdelningen har inte påträffats under arbetets gång trots att frågan kring 
mätmetoder upprepats i flera av intervjuerna och studier av avdelningens styrkort 
genomförts. Viktigt att påtala är dock att ett projekt initierats vid projektavdelningen 
med syfte att utvärdera hur bättre mätdata skall kunna genereras och visualiseras. 
 
7.3 Analyze 
Den här fasen förklarar hur företagen analyserar data och fakta genererade i measure-
fasen. 
 
McNeil AB 
Som nämns i 7.2 Measure använder sig McNeil mycket av grundorsaksanalyser på de 
förbättringsförslag som inkommer via exempelvis Weekly Management. När 
grundorsaksanalysen är färdigställd ska den analyseras av ansvarig person för att 
komma fram till vilka grundorsakerna till ett problem kan vara samt hur åtgärder av 
problemen kan förberedas inför Improve-fasen. 
 
I McNeil AB:s förslagsverksamhet ligger det huvudsakliga ansvaret att analysera 
förslaget på chefen som utses till remissinstans. Dock sitter förslagskommittén på stor 
kompetens genom dess medlemmar och enklare analyser kan även göras i kommittén 
även om dessa inte är avgörande för vad som händer med förslaget i slutändan (Olsson, 
M-A. 2010-10-28).  
 
Ringhals AB 
Ute på blocken genomförs ibland grundorsaksanalyser vars resultat ibland delges RP-
erfarenhetsforum. Projektavdelningen genomför dock inte några själva för analys av 
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sina egna processer. Att några andra analysverktyg används har inte framkommit i 
intervjuerna. Analyserna baseras främst på diskussioner mellan personer i de olika 
forumen. 
 
7.4 Improve 
Denna fas förklarar hur företagen försöker förbättra verksamheten. 
 
McNeil AB 
När orsakerna till ett problem har analyserats klart på McNeil AB, oavsett om det 
inkommer via förbättringsmöten, Daily Management, Weekly Management eller 
förslagskommittén, ska förslag till lösningar genereras och backas upp av tidigare 
observationer och data. När lösningar jämförs med varandra och McNeil AB väljer 
vilken/vilka som ska testas väljs förslag ut som i första hand tillför störst värde till minst 
kostnad eller innebär minst svårighet vid implementeringen. Det/de förslag som väljs 
ska testköras. Detta för att: 
 

• Förbättra lösningen 
• Förstå risker 
• Utvärdera förväntade resultat 
• Smidig implementering och skapar förståelse 
• Identifiera tidigare okända prestandaproblem 
• Det sparar nästan alltid tid och pengar på lång sikt 

 
Källa: McNeil AB, 2010b. 

 
Upplevs förändringen positiv implementeras lösningen i verksamheten.  
 
Ringhals AB 
Som nämns i 6.1 Anläggningsändringsprocessen (DAP), uppdateras DAP tre gånger per 
år av DAP-utvecklingsgrupp för att förbättra anläggningsändringsprocessen. När 
förändring sker måste stödjande och styrande dokument uppdateras. Fokus har legat på 
att uppdatera den tekniska delen i DAP. Under intervjuer har det framkommit att den 
gula delen, Leda projekt (se bilaga 2) inte är fullt lika stödjande. Projektledaren Michael 
Hellgren sa följade: ”DAP är ganska fokuserad på den blå delen och har mindre fokus 
på den gula, ledningsbiten. De flesta nya projektledare går någon typ av 
projektledarkurs, men det är svårt att finna erfarenheter från tidigare projekt som 
skulle kunna vara nyttiga att ha med sig som ny på företaget”. Detta har också 
bekräftats i samband med informella diskussioner med andra personer på Ringhals 
projektavdelning. 
 
RP-erfarenhetsforum ska godkänna och medverka vid implementering av beslutade 
åtgärder. Forumet beslutar när, var, hur och vem som ska delge och delges 
informationen om implementeringen. 
 
7.5 Control 
Denna fas förklarar hur företagen kontrollerar den förändring som genomförts genom 
uppföljning, styrning, presentation och dokumentation. 
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7.5.1 Hur en genomförd förändring följs upp och styrs 
 
McNeil AB 
De implementeringar som införts i produktionen ska kontrolleras och följas upp. Detta 
för att säkerställa att förbättringen håller i sig och att det inte går tillbaka till det tidigare 
stadiet. McNeil AB arbetar mycket med styrdiagram i linje och process. Alla team skall 
mäta sina förbättringar under ett visst tidsintervall, oftast mellan tre till sex månader. 
Upptäcks det sedan fel mer än tre gånger i ett styrdiagram som mäter en 
förbättringsåtgärd får teamet följa upp det och det görs oftast med en 
grundorsaksanalys. Detta sätt att arbeta fungerar bra på McNeil, det enda problemet är 
att det kan bli för många styrdiagram att hålla koll på. Nils-Petter Olsson svarade 
följande på frågan om hur arbetet med att följa upp förbättringar med hjälp av 
styrdiagram fungerade: ”Ibland är vi kanske inte tillräckligt bra på att följa upp de 
viktigaste styrdiagrammen utan fokuserar på för många och tappar fokus.” 
 
Då en implementering görs ändras oftast också arbetssätet. De arbetsbeskrivningar som 
finns uppdateras så att medarbetarna kan ta till sig det nya sättet att jobba på. McNeil 
använder sig av en arbetsbeskrivning som bara infattar text och dessa kan var ganska 
tunglästa. McNeil har dock nyligen implementerat ytterligare en arbetsbeskrivning som 
ska komplettera den som redan finns. I den ny finns mer bilder för att enklare förklara 
hur arbetet ska utföras och detta gör det enklare för nyanställda att komma in i arbetet 
samt att en medarbetare enkelt kan sätta sig in i en ny lina. 
 
Ringhals AB 
RP-erfarenhetsforum ska säkerställa att ärenden inte avslutas förrän åtgärder genomförts 
samt att vidtagna åtgärder ger avsett resultat. Detta sker i diskussioner mellan forumets 
medlemmar som gör en värdering om resultatet är det förväntade. I dagsläget finns 
ingen effektmätning för att se om vidtagna åtgärder gett planerat resultat. 
 
På frågan, vilket sätt säkerställs att en förbättring inte går tillbaka till ett oförbättrat 
stadie, svarade Project Quality Manager, Jari Salo följande: ”För att kunna säkerställa 
detta krävs det att man gör en bra analys innan projekt. Har man också ett system som 
ställer krav på projektet blir det enklare. Utmaningarna är större när det gäller 
kulturella förändringar, effekten är också svår att mäta. Det kräver en lång 
implementering och att ledningen visar engagemang.  Vi måste också se till att följa 
upp effekten av förändringarna, det är vi lite dåliga på. Det är också viktigt att inte 
vara rädd för konflikter.” 
 
För att se till att projektavdelningens verksamhetsprocesser fungerar även i 
fortsättningen uppdateras instruktioner och styrande dokument när en förbättring av 
processer genomförts. 
 
7.5.2 Hur en förändring presenteras, dokumenteras och hittas 
 
McNeil AB 
Som nämns i 1.5 Avgränsningar ska denna rapport visa på McNeil AB 
förbättringsarbete i produktionen, men att ett undantag gjorts för Lessons Learned som 
används vid McNeil AB projektavdelning. Efter att ett projekt avslutats görs en Lessons 
Learned, se 5.3 Lessons Learned. Den görs för att på ett enkelt och överskådligt sätt se 
vad som gick bra respektive mindre bra i projektet. Förslag till åtgärder ska också 
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lämnas och dessa förslag sätts upp på de förbättringstavlor de berör i produktionen. 
Nils-Petter Olsson säger följande om Lessons Learned: ”LL är viktigt för ett 
förbättringsteam, men framförallt för nästa team. Alla är taggade på att göra en LL 
direkt efter projektet då man vet vad som fungerade och vad som inte fungerade. Det 
absolut viktigaste när man startar ett nytt projekt är att kolla på tidigare erfarenheter 
från tidigare projekt. Med hjälp av detta kan man se till att inte hamna i samma fällor 
som tidigare team”. Genomförda Lessons Learned ska läggas ut på intranätet och 
dokumenteras på projektets egen digitala lagringsplats. När ett nytt projekt startas ska 
projektledaren söka efter tidigare Lessons Learned och se om han kan hitta erfarenheter 
att ta med sig in det nya projektet. 
 
De förbättringar som gjorts i produktionen på McNeil ska också presenteras och 
dokumenteras. Det görs Lessons Learned på produktionsavdelningen också om än i 
mindre omfattning. Produktionstekniker Fredrik Åkerblom tycker att Lessons Learned 
borde tillämpas mer flitigt på produktionsavdelningen. Han säger: ”Det skulle absolut 
hjälpa mig i mitt arbete att kunna söka efter erfarenheter i tidigare gjorda Lessons 
Learned. Jag är osäker på var alla finns och inte ens säker på att de finns samlade på 
ett och samma ställe”. 
 
Ringhals AB 
När ett projekt är klart på Ringhals AB ligger det på projektledaren att sammanställa en 
slutrapport. Projektledaren ska först samla de som varit med i projektet till ett möte för 
granskning av hela projektutförandet och för att komma fram till vilka erfarenheter som 
uppkommit under projektet, se 6.1.1 Slutrapporter. Dessa möten upplevs som positiva 
av projektledaren Gudmundur Gudmundsson även om han har några invändningar mot 
just slutrapporteringen:”Historiskt har det varit skiftande kvalitet på slutrapporterna. I 
vissa rapporter står det i princip bara att det gått bra. Man kanske inte har velat lyfta 
det negativa. Idag är det lite bättre men det viktigaste har varit att diskutera i 
gruppmöten och vi har även haft olika forum efter ett projekt där vi diskuterat vad vi 
fått för erfarenheter. Rapporterna blir mer av en återvinning som inte läses så ofta.” De 
erfarenheter som kommer fram under ett möte ska således dokumenteras i slutrapporten.  
 
När slutrapportsmötet är klart ska rapporten skrivas. Enligt projektledare Michael 
Hellgren ska en slutrapport, när den är färdigskriven, föredras av respektive 
projektledare för andra projektledare. Vid dessa föredrag är dock exempelvis inte 
konstruktörer med. När en slutrapport är färdigskriven ska den också dokumenteras i 
Darwin. Eftersom det finns över 700 000 dokument i Darwin och att systemet saknar 
fritextsökning och standardiserad rubriksättning, är det svårt att hitta rätt bland tidigare 
slutrapporter. När ett nytt projekt startas ska en projektledare enligt Michael Hellgren 
söka efter tidigare slutrapporter för att se om det finns erfarenheter i dessa som kan vara 
nyttiga att ta med sig i det nya projektet. Han sa följande: ”Det står i många av 
instruktionerna att projektledaren ska söka efter erfarenheter i tidigare slutrapporter 
när ett nytt projekt startas, men proceduren är svag. Det finns inga bra sökmöjligheter 
för att hitta rätt projekt. Blir ren handpåläggning för att hitta och det tar mycket tid”. 
 
7.6 Fordonsindustrin 
I de fall där verksamhetsprocesser hos respektive företag bedömts otillräckliga har en 
jämförelse mot fordonsindustrin gjorts. Resultatet av denna redovisas i detta avsnitt.  
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Genom en jämförelse med fordonsindustrin har det framkommit fakta som skulle kunna 
vara till nytta för framförallt Ringhals projektavdelning. Som beskrevs i 6.1 
Anläggningsändringsprocessen (DAP) finns sju stycken ÄK-passager i processen där 
projektets framdrift, främst med avseende på tid och ekonomi, skall följas upp genom 
möten mellan de inblandade i projektet. I fordonsindustrin finns en liknande metodik 
för att arbeta i processer och för att följa upp ett projekts framdrift. Projekten i 
fordonsindustrin mäter också att de ligger rätt med avseende på tid och ekonomi vid 
något som de kallar grindar. Det som är av intresse för denna rapport är hur 
fordonsindustrin tar hand om erfarenheterna vid varje grind. I varje grind görs en 
sammanställning av vad som gått bra, mindre bra och nya aktiviteter baserade på 
erfarenheterna i fasen som föregått grinden upprättas innan grinden kan passeras. Detta 
dokumenteras i en så kallad vitbok som följer med i hela projektet. Att ta sig förbi 
grinden kräver också att projektet tittat igenom liknande projekts vitböcker från 
motsvarande grind. Vilka projekt som tittas på väljer projektgruppen ut i förväg och de 
kan också bjuda in andra personer från andra projekt som får hålla en föredragning. 
 
Genom att fordonsindustrin dokumenterar erfarenheterna i vitböcker vi vid varje grind 
gör det att de får med sig alla erfarenheter från projektet under hela arbetets gång. I ett 
stort projekt som varar i två år är det svårt att bara i slutet av projektet samla ihop och 
dokumentera erfarenheterna. På Ringhals AB kan erfarenheter som uppkommer i början 
på ett projekt glömmas bort under resans gång och dokumenteras således aldrig. 
Detsamma gäller personer som är med i projektet. Vissa kanske slutar och är aldrig med 
i slutet när erfarenheterna ska summeras och deras erfarenheter fångas aldrig upp. 
Användes vitböcker vid varje grind missar projektet inte att fånga upp några 
erfarenheter. Fordonsindustrin använder vitboken som stöd vid slutmötet och när 
projektledaren ska skriva slutrapporten vilket gör att projektledaren får med alla 
erfarenheter som vunnits under projektets gång. Eftersom fordonsindustrin arbetar på 
detta sätt kan en projektledare titta igenom liknande projekts slutrapporter och vitböcker 
då ett nytt projekt ska startas. Projektledaren kan se vad som gick bra samt mindre bra i 
dessa projekt. På detta vis kan projektledaren dra nytta av erfarenheterna och inte göra 
om de misstag som gjordes i de tidigare projekten samt använda det som gick bra till att 
göra samma saker igen. 
 
7.7 Övrigt 
Under arbetet har saker identifierats som ej hör till DMAIC eller bara identifierats hos 
det ena företaget, men som ändå är viktiga att påtala. 
 
7.7.1 Företagskultur 
 
McNeil AB 
Som nämns i 3.4.5 Knowledge Management och människan är det viktigt att uppmuntra 
medarbetarna till att dela med sig av sin kunskap för att utveckla en organisation. 
McNeil har arbetat mycket med att medarbetarna ska komma med förbättringsförslag 
som hjälper företaget att utvecklas i exempelvis arbetsutföranden. Vid intervjuer med 
medarbetare i produktionen har det framkommit att de tyckt detta varit roligt tidigare 
men för tillfället är motivationen väldigt låg och det gäller generellt bland alla 
medarbetare. Detta för att fler och fler saker ska göras till samma lön. Medarbetarna vill 
inte ta på sig för mycket saker eftersom de inte får någonting för det. 
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7.7.2 Informationsflöde 
 
McNeil AB 
På McNeil har vissa saker tagits upp på förbättringsmöten och som skickas vidare till 
Weekly Management som det inte kommit någon feedback på. Ett exempel är att de 
hade problem med wellpapplådor som gick sönder i produktionen. De tog upp 
problemet flera gånger men ingenting hände. Fler och fler rapporter lämnades in om 
problemet och det tog flera månader innan problemet var åtgärdat. Ett annat exempel är 
att ett problem inte alltid når till individerna som skall ta ett beslut. En gång var det 
högre chefer ute i produktion och operatörerna påpekade ett fel som registrerats flera 
gånger som ledningen aldrig hört talas om. Operatörerna fick då tillstånd att åtgärda 
felet direkt.  
 
Ringhals AB 
Genom intervjuer på Ringhals projektavdelning har det framkommit att alla 
medarbetare inte tagit del av de förändringar som skett på projektavdelningen. Ett 
exempel är Små projekt, (se 6.1 Anläggningsändringsprocessen DAP), som 
uppdaterades den 1 september 2010. De intervjuer som genomfördes på Ringhals 
projektavdelning, genomfördes efter detta datum och de flesta genomfördes 
månadsskiftet september/oktober. Vid några av intervjuerna framkom det att 
medarbetarna inte var medvetna om att Små projekt uppdaterats. De förklarade att de 
visste att denna uppdatering skulle tas fram men att det redan skett och att den redan 
användes visste de inte.  
 
På Ringhals AB finns ett Darwin dokument som heter RP styrning Ständiga 
förbättringar (ID 2074286). Detta dokument är granskat och frisläppt men innehåller fel. 
På något ställen i texten saknas det meningar som gör det omöjligt att förstå innehållet. 
Det finns också en figur som visar de olika forumen och vart olika ärenden ska skickas. 
Det finns dock ingen förklarande text till figuren vilket gör den svår att förstå. 
 
7.7.3 Direkta fel eller olämpligheter i AvÄrS 
 
Ringhals AB 
Vid en genomgång av AvÄrS-applikationen på Ringhals AB:s intranät har en mängd 
direkta fel och olämpligheter upptäckts. Dessa upptäckter gjordes utan att göra några 
avancerade manövrar i systemet och risken för att större brister upptäcks bedöms därför 
vara stor om systemet undersöks grundligare. Förslag på lösningar av respektive punkt 
nedan redovisas i 8.2.2 Ärende- och avvikelsehantering. 
 

1. En sökning på projektavdelningens nivå (RP) utfördes som baserades på 
generella sökvillkor (ej nedbrutna sökmöjligheter). Detta genererade inga träffar, 
alltså skall RP enligt AvÄrS aldrig blivit inblandade i ett ärende eller en 
avvikelse vilket är föga troligt. Sökningen gjordes mer nedbruten och 
underavdelningen RPQ (kvalitet under projektavdelningen) valdes vilket 
genererade ett antal träffar.  

 
2. Vid sökning av ärenden nedbrutna på de olika blocken (R1, R2, R3, R4, RG och 

Ej tillämpligt) rekommenderas användaren i Darwindokumentet som instruerar 
hur sökfunktionen i AvÄrS fungerar (ID 1892326), att inte använda dessa 
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sökattribut då risken är att inläggaren av ärendet/avvikelsen aldrig fyllde i denna 
uppgift. Om sökning på R1 görs riskerar antalet träffar alltså att bli få eller inga. 

 
3. En sökning gjordes 2010-11-16 med attributen: pågående ärenden, alla typer av 

ärenden och alla registreringsdatum och som utförande avdelning valdes RPQ. 
Sökningen resulterade i 51 träffar och sortering är automatiskt på AvÄrS-ID, 
från låga nummer till höga. Det är önskvärt att kunna sortera efter andra 
önskemål i vissa sammanhang om sökningen genererar många 
ärenden/avvikelser, exempelvis datum och titel. Enligt personer som har 
intervjuats skall detta fungera. Vid sökningen som genomfördes testades 
följande sorteringsalternativ: 

 
• Titel, bokstavsordning 
• Ansvarig, bokstavsordning 
• Pågående aktivitet, bokstavsordning 
• Ägande organisation, bokstavsordning 
• AvÄrS Typ, bokstavsordning 
• Beräknat färdigdatum, kronologisk ordning 

 
Inget av dessa fungerade utan AvÄrS-ID fortsatte att vara sorteringsalternativ 
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8. Slutsats och rekommendationer 
Detta kapitel syftar till att presentera de problem som författarna anser att företagen 
dras med samt att ge förslag på lösningar till dessa. Rekommendationerna är 
framtagna baserade på teori- och analysdelen av denna rapport samt författarnas egna 
åsikter. 
 
8.1 McNeil AB 
Som nämnts tidigare (se 5.1 Kvalitetsledningssystem) arbetar McNeil AB aktivt med 
DMAIC i produktionen. Eftersom detta arbete har baserats på just DMAIC innebär detta 
att McNeil AB för arbetet framstått i oväntat bra dager. Det som dock bör påtalas är att 
DMAIC inte är helt implementerad och att alla medarbetare inte jobbar fullt ut med den 
ännu. Nils-Petter Olsson (2010-09-30) sa följande angående DMAIC: ”Vi följer 
DMAIC som tankesätt i hela produktionen. Alla medarbetare har dock inte varit lika 
mottagliga för modellen men 2011 hoppas jag att alla verkligen jobbar efter den. Vi 
tenderar att ibland kliva rakt in i Improve-fasen om problemet verkar simpelt. Följer vi 
DMAIC så gör vi alltid alla nödvändiga steg och tvingas tänka till. DMAIC är 
anpassningsbart och kan ta 15 min för små simpla problem eftersom vi inte behöver 
gräva ner oss djupt i varje steg då”. 
 
8.1.1 Produktion i världsklass 
En del i arbetet mot Produktion i världsklass (se 5.1 Kvalitetsledningssystem) handlar 
om att ge individerna i produktionen olika roller, alltså implementering av ett så kallat 
arbetslag, och ett omfattande arbete med ständiga förbättringar. Detta initiativ upplevs 
positivt i alla nivåer av produktionen där intervjuer genomförts. Arbetet har dock på 
operatörsnivå beskrivits bli för ansvarsfyllt med avseende på den lön eller de belöningar 
som utbetalas (se 7.7.1 Företagskultur). 
 
Förslag 
Det är viktigt att stanna upp och se tillbaka på vad som åstadkommits sedan de nya 
metoderna införts och berömma varandra för ett väl genomfört arbete. Det är också 
viktigt att ledning noggrant förklarar vad som avses med förändringar i 
arbetssituationen hos operatörerna. I många fall har omdaningar i produktionen 
förmodligen förbättrat arbetssituationen för operatörer utan att det märks en påtaglig 
skillnad, inte minst vid arbete med utveckling av arbetsmiljö och säkerhet. 
 
När det gäller att belöna medarbetare i alla nivåer av företaget bör en strategi kring 
belöningar arbetas fram (se 3.4.5 Knowledge Management och människan). Brelade & 
Harman (2003) har följande förslag kring arbetet med belöningar i en lärande 
organisation: 
 

• Årliga utmärkelser av olika slag – kan vara i form av kontanta utbetalningar 
kombinerat med intern publicitet på exempelvis intranät och i personaltidningen. 
Andra exempel kan vara en kompetensutveckling som utmärkelse för en individ 
som gjort mest för att tillämpa sin kunskap på arbetsplatsen. Inom forskning och 
utveckling kan den bästa forskningsrapporten belönas med extern publikation i 
erkänd forskningstidskrift. 
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• Utmärkelser för innovation och nya idéer – kan vara i form av kontanta 
utbetalningar kombinerat med intern publicitet på exempelvis intranät och i 
personaltidningen.  

• Utmärkelser i form av upplevelser – belöna prestationer med upplevelser, 
exempelvis att få flyga flygplan, ballongresor och forsränning. 

• Interna belöningar för externa prestationer – kan vara kontantbelöningar för 
publicerade forskningsartiklar och beviljad ledighet vid engagemang i sociala 
projekt. 

• Ge publicitet till rätt person – det viktigaste namnet på ett dokument borde vara 
författaren av dokumentet snarare än styrelseledamot eller högre chef. Andra 
som varit med i framtagning av dokumentet skall också uppmärksammas i 
detsamma. 

• Involvera så många anställda som möjligt i verksamheten – presentationer om 
genomförda projekt och möten kring författning av policys bör involvera 
organisationens medarbetare. Med schemalagda möten under året kan ett stort 
antal anställda stråla samman över exempelvis en lunch för att höra 
presentationer om företagets framtid från högre ledning eller 
inspirationsföreläsningar av kända externa föreläsare. 

 
8.1.2 Kvalitetsbristkostnader 
Enligt 7.1.3 Kvalitetsbristkostnader har det framkommit att McNeil AB har bra koll på 
vilka kvalitetsbrister som finns i organisationen men att dessa varit svåra att sätta ett 
värde på. Under intervjuerna har det framkommit att kassationer i produktion varit lätt 
att räkna på, omarbetningar i produktionen desto svårare och kostnader för stillestånd 
ännu svårare. 
De externa kostnaderna, sådana kostnader som uppkommer efter leverans till kund är 
också besvärliga att värdesätta, för att inte tala om varumärkesskada vid leverans av 
dåliga läkemedel. 
 
Förslag 
Låt ett examensarbete utföras där fokus ligger på redovisning av dessa kostnader samt 
vad som kan göras åt dem. 
 
8.1.3 Daily Management, Weekly Management och Monthly 

Management 
Arbetet med DM/WM/MM upplevs positivt och det verkar bland intervjupersonerna 
klart vilka frågor som behandlas var och att återkoppling från högre nivå i styrmodellen 
ofta fungerar väl. Det finns dock exempel på när styrmodellen inte fungerat 
ändamålsenligt vilket förmodligen berott på den mänskliga faktorn, se 7.7.2 
Informationsflöde för exempel. 
 
Förslag 
I 5.1 Kvalitetsledningssystem beskrevs begreppet Gemba i avsnittet som förklarar 
McNeil AB:s åtta leanprinciper. Detta förklarar hur ledare bör röra sig i produktionen 
för att uppmärksamma problematik och få feedback som inte når dem de vanliga 
vägarna. I intervjuerna har det också framkommit att dessa besök uppskattas och att de 
bör utföras oftare. McNeil AB bör på ledningsnivå diskutera detta och utforska 
möjligheten till att mer tid läggs på besök i produktionen.  
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Ett kompletterande sätt att attackera denna problematik är att förklara för medarbetare i 
produktionen vikten av att göra ordentliga observationer och förlustnedbrytningar av 
avvikelser i produktionen. På så vis blir det lättare att övertyga högre ledning – som 
försöker baserar sina beslut på fakta – när exempelvis en större investering i 
maskinparken anses behöva göras. 
 
8.1.4 Förslagskommittén 
Flera intervjupersoner har oberoende av varandra påtalat brister i hanteringen av de 
förslag som administreras i förslagskommittén, se 5.4.2 Förslagskommittén och 7.1.1 
Varför aktiviteter startas. Att medarbetare tvingas tänka igenom förslagen som lämnas 
och redovisa nedbrytningar på förlustbild och övriga kostnader och besparingar 
förenade med förslaget är positivt. Det gör att en viss nivå upprätthålls bland inlämnade 
förbättringsförslag. 
 
Förslag 
Till att börja med är det av yttersta vikt att hanteringsprocessen effektiviseras. Detta 
görs förmodligen enklast med implementering av ett datorbaserat system för 
förslagshantering, se 3.7 Förslagshanteringssystem. Det finns många färdiga lösningar 
på marknaden där flödeshanteringen troligen är mer användarvänlig och effektiv än 
dagens dito. Efter en snabb undersökning av marknaden bokades ett möte med C2 
Management in vilka marknadsför ett nätbaserat system för förslags- ärende och 
avvikelsehantering. Kunder är bland andra Posten, Coca Cola, Oskarshamns 
Kraftgrupp, E.ON, Astra Zeneca och Vattenfall. Systemet kan skräddarsys efter 
kundens verksamhet. Det är viktigt att undersöka detta och konkurrerande system på 
marknaden innan beslut tas i frågan. 
 
Med ovanstående system i bruk kommer tvivel kring var förbättringsförslag lämnas in 
minskas och flödet kring hantering kraftigt effektiviseras. Dessutom kan 
produktionstekniker alltid hänvisa till detta forum då han eller hon på förslag från 
produktionen förväntas driva igenom förbättringsprojekt. Skulle ett förslag som lämnats 
till förslagsverksamheten hålla för låg nivå för att tas omhand där det skickas det enkelt 
vidare till ansvarig chef för förbättringar i linjen. 
 
8.1.5 Benchmarking 
McNeil AB var bra på att titta på fordons- och livsmedelsindustrin då resan mot 
produktion i världsklass (se 5.1 Kvalitetsledningssystem) startades. Det märks tydligt att 
många influenser tagits från dessa branscher och implementerats väl i produktionen. 
Den breda verktygslådan är exempelvis en förutsättning för ett bra och ändamålsenligt 
arbete enligt DMAIC.  
 
Enligt intervjuer är fusionen med Johnson & Johnson positiv då detta öppnat större 
möjligheter att också jämföra McNeil AB mot andra produktionsenheter inom 
koncernen. Att jämföra sig mot en tillverkare av läkemedel är annars svårt på grund av 
de företagshemligheter som ofta genomsyrar dessa organisationer. 
 
Lösning 
Trots ovanstående positiva ord måste ett varningens finger höjas för att förlita sig alltför 
mycket på data. Idag blir data ofta så pass lättillgänglig och omfattande att den blir svår 
att överblicka. Detta bekräftades också i intervjuerna och McNeil AB anses därför vara 
medvetna om problemet (se 7.5.1 Hur en genomförd förändring följs upp och styrs). 
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Alltså behövs ingen åtgärd så länge McNeil AB fortsätter vara medvetna om vilken data 
som är viktig att använda och utvärdera. 
 
 
8.1.6 Arbetsbeskrivning 
Flera av intervjupersonerna berättade oberoende av varandra om de nya, enklare 
arbetsbeskrivningarna som håller på att skapas (se 7.5.1 Hur en genomförd förändring 
följs upp och styrs). I intervjuerna har det dock varit lite otydligt hur viktigt det är att 
följa dessa så kallade enpunktslektioner. 
 
Förslag 
McNeil AB bör fortsätta med skapandet av enpunktslektioner för arbetsmomenten 
istället för att låta medarbetare läsa igenom en tjock manual. Det kan dock finnas ett 
behov att tydliggöra vad som gäller kring enpunktslektionerna och i vilken grad dessa är 
vägledande eller ett måste att följa ute i produktionen. Är en enpunktslektion bara en 
vägledning finns risk att medarbetare finner egna arbetsmetoder som enligt dem är 
enklare och snabbare, men som kanske innebär risk för säkerheten vid maskinerna. Om 
McNeil AB gör enpunktslektionerna obligatoriskt att följa skulle detta innebära att 
dessa revideras då en medarbetare finner ett bättre sätt att arbeta på som strider mot vad 
enpunktslektionen säger. På så vis får samtliga medarbetare enkelt nys om den nya 
arbetsmetoden och tvingas också att följa den. 
 
8.1.7 Lessons Learned 
McNeil AB:s projektavdelning arbetar aktivt med Lessons Learned (se 7.5.2 Hur en 
förändring presenteras, dokumenteras och hittas) och metodiken tillämpas också till 
viss del i produktionen. Dock inte alltid. Lessons Learned är en effektiv metod som 
möjliggör erfarenhetsutbyte mellan individer på ett annat plan än regelrätta 
projektmöten och i fikarummet. Dessutom är dessa anpassade för att ge eftervärlden 
möjlighet att ta till sig vunna erfarenheter i tidigare genomförda aktiviteter. 
 
Lösning 
Produktionen på McNeil AB bör tillämpa Lessons Learned (se 5.3 Lessons Learned) i 
större omfattning än idag och utnyttja SharePoint (se 5.2 Intranät och 
dokumenthantering) för att lagra gamla erfarenheter. En utbildning i Lessons Learned 
och SharePoint bör hållas för samtliga gruppchefer och produktionstekniker samt de 
olika kompetenser som leder förbättringsteam. Kompetensen för utbildningar finns in-
house och kontakt bör upprättas med avdelningen Lean-development som enligt deras 
egna interna sidor kommit långt med Lessons Learned. När det gäller utbildningar i 
SharePoint är det IT-avdelningen som besitter rätt kompetens. 
 
I fordonsbranschen upprättas en så kallad Vitbok i varje aktivitet (se 7.6 
Fordonsindustrin) i vilken vunna erfarenheter med hjälp av Lessons Learned loggas 
under aktivitetens gång. På så vis tillåts alla personer som varit med i projektet vara 
med i utvärderingen och risken för att en del av erfarenheterna glöms bort minskas. 
McNeil AB bör i sina aktiviteter föra denna typ av loggböcker vid alla större möten 
under ett förbättringsprojekts gång. 
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8.2 Ringhals AB 
8.2.1 Mäta projektavdelningens arbete 
En av de första förbättringspotentialerna som diskuterades på Ringhals projektavdelning 
var avsaknaden av riktiga mätningar i projektverksamheten. Idag är det framförallt tid 
och ekonomi som mäts och följs upp. Ytterligare mätetal och indikatorer hade 
förmodligen förenklat arbetet med utvärderingen av projektavdelningens arbete i 
allmänhet och framdriften av projekten i synnerhet. Bedömning blev dock att denna 
förbättringspotential skulle ta för mycket tid från andra potentialer att utreda och i 9.1 
Förslag till fortsättning föreslås att en utredning i form av ett examensarbete rörande 
just denna genomförs. Dessutom pågår ett projekt nu, lett av verksamhetscontrollern 
Thomas Fritz, som syftar till att undersöka just denna punkt. 
 
Förslag  
Gör ett nytt examensarbete som syftar till att ta fram nya mätmöjligheter och indikatorer 
för projektavdelningens verksamhet. 
 
8.2.2 Ärende- och avvikelsehantering 
Under intervjuerna påtalade flera personerna, oberoende av varandra, brister i ärende- 
och avvikelsehanteringssystemet AvÄrS. I intervjuerna har det mest diskuterats kring 
systemets dåliga användarvänlighet och vid en studie av AvÄrS gjord av författarna 
upptäcktes ett antal allvarliga brister i systemets grundfunktion – att registrera och söka 
efter ärenden och avvikelser (se 7.7.3 Direkta fel eller olämpligheter med AvÄrS). 
 
Under intervjuer har det framkommit att AvÄrS registrerar för många 
ärenden/avvikelser som håller för låg nivå. Med en effektiv flödeshantering av ett enkelt 
ärende skall detta inte behöva bli ett problem utan en handläggare skall enkelt kunna 
skicka ärendet vidare till rätt person eller svara inläggaren vart denna bör vända sig med 
problemet. Författarnas uppfattning är att systemets flödeshantering är för krånglig och 
därför anses enkla ärenden/avvikelser idag inte höra hemma i AvÄrS.  
 
Trots problematiken kring AvÄrS fungerar systemet väl till dess huvudsyfte – att 
hantera ärende- och avvikelsehantering. Under en tid på tre månader (20100816-
20101116) samt under året hittills (20100101-20101116) undersöktes hur effektiv 
ärendehanteringen i AvÄrS är och följande resultat togs fram: 
 
    16/8 – 16/11  1/1 – 16/11   
Antal pågående ärenden: 880 st   1769 st 
Antal avslutade ärenden: 522 st   2375 st 
 
Källa till dessa data är AvÄrS inbyggda statistikuppföljning och rådata finns i Bilaga 5 
– Statistik kring AvÄrS. 
 
Förslag 

1. Sökningar i RP bör även inkludera resultat från dess undergrupperingar (RPQ 
med flera). 

2. När ett nytt ärende eller avvikelse registreras skall inläggaren tvingas att fylla i 
vilket/vilka block det rör eller om blockindelning inte går att tillämpa. Görs detta 
kommer sökning på block möjliggöras och ge träffar.  
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3. En omprogrammering av AvÄrS sorteringsfunktion måste göras. Det är av stor 
vikt för dels användarvänligheten men också systemets trovärdighet att detta 
fungerar. 

 
Det har under intervjuer framkommit en önskan att AvÄrS skall kunna distribuera 
vunna erfarenheter från olika håll inom Ringhals AB. Detta är olämpligt att göra när 
systemet dras med de stora bristerna som finns idag. 
 
En viktig diskussionsfråga gällande AvÄrS är om systemet är värt att underhålla och 
göra nyinvesteringar i. Det finns många färdiga ärende- och 
avvikelsehanteringslösningar på marknaden där flödeshanteringen troligen är mer 
användarvänlig och ändamålsenlig än AvÄrS dito. Som beskrevs i 8.1.4 
Förslagskommittén gjordes en snabb undersökning av marknaden kring ärende- 
förbättrings- och avvikelsehanteringssystem. Det är viktigt att Ringhals AB undersöker 
det beskrivna systemet och även konkurrerande system på marknaden innan beslut tas i 
frågan. 
 
 
8.2.3 Benchmarking 
Det har under intervjuer framkommit tydliga indikationer på att benchmarking bedrivs i 
alldeles för liten skala. En av intervjupersonerna berättade att Ringhals AB gärna redan 
ser sig som ledande inom teknikutveckling och således inte behöver jämföra sina 
metoder mot andra. Dock var alla personer vi intervjuade entydigt positiva till 
benchmarking och vill att detta skall utföras i större utsträckning. 
 
Förslag 
I skrivande stund genomgår Vattenfall AB stora omorganisationer med svångrem kring 
ekonomin till följd. Att utöka arbetet med benchmarking med de kortsiktiga kostnader 
detta medför, bedöms orealistiskt just nu. Däremot bör en strategi kring samarbete med 
framförallt projektavdelningar på de andra svenska kärnkraftverken utarbetas. 
 
Något som däremot är realiserbart i skrivande stund är att ordentliga intervjuer med 
nyanställda blir praxis. Detta för att försöka identifiera nyckelkunskaper hos dessa som 
skulle kunna vara Ringhals AB till gagn. 
 
8.2.4 Forumen  
Att arbeta systematiskt med erfarenhetsåterföring och utveckling av 
projektverksamheten upplevs svårt bland de intervjuade personerna. De olika forum 
som finns, både på Ringhals centralt och på projektavdelningen, måste dock ses som en 
effektiv metod för att behandla svårigheterna.  
 
Förslag  
Under intervjuerna har det inte framkommit någonting av negativ karaktär. Forumen 
anses därför i detta arbete ändamålsenliga om än svårförståeliga när det gäller vilka 
ärenden som behandlas var. Figuren på sida 3 i Darwindokumentet RP styrning 
ständiga förbättringar (ID 2074286), som illustrerar vilka forum som finns och vad 
som bereds i dessa skulle med fördel genomgå en ansiktslyftning och visas på 
projektavdelningens del av Insidan. På så vis skulle medarbetare på både 
projektavdelningen och övriga delar av organisationen enklare kunna ta reda på var 
frågor av olika karaktär bereds. 
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8.2.5 Anläggningsändringsprocessen, DAP 
Under intervjuer, studier av intern dokumentation och studier av DAP som process är 
uppfattningen hos författarna att Ringhals Anläggningsändringsprocess fungerar 
ändamålsenligt och är ett bra stöd i arbetet med att driva projekt. I studier som gjorts av 
fordonsindustrin måste DAP även lyftas fram som framstående när det gäller navigering 
bland delprocessbeskrivningar, instruktioner och anvisningar i olika projektfaser. 
 
Det har dock framkommit kritik kring hur DAP stöder den gula delen i processen, den 
så kallade Leda projekt (se 6.1 Anläggningsändringsprocessen – DAP). Leda projekt 
skall ge stöd i själva styrningen av projektet men upplevs inte ge nog stöd. Under 
arbetets gång har framförallt start och slutföring av projekt utkristalliserats som speciellt 
fattiga. Dessutom finns det anmärkningar på hur erfarenheter tas tillvara på under ett 
projekts livscykel.  
 
Förslag 
Fordonsbranschen har i sin projektmetodik grindar som kan liknas vid DAP ÄK-
passager. En stor skillnad är dock fordonsbranschens arbete med Vitböcker (se 7.6 
Fordonsindustrin). Förslagsvis inför Ringhals projektavdelning Lessons Learned-
metodiken (se 5.3 Lessons Learned) som en del av delprocessbeskrivningar, 
instruktioner och anvisningar i varje ÄK-passage och loggar dessa i en Vitbok som 
följer med hela projektet. På så vis håller Ringhals projektavdelning fast vid vunna 
erfarenheter under hela projektets gång. Möjlighet ges även att alla personer som varit 
med under projektets gång kan vara en del av utvärderingsarbetet. På detta vis minskar 
Ringhals projektavdelning risken att en projektledare tendrar att släta över de negativa 
delarna av ett eget projekt. 
 
När det gäller Leda projekt bör det bland de första beskrivningarna och checklistorna i 
processen beskrivas hur ett genomfört projekt av liknande karaktär eller andra 
intressanta erfarenheter kan sökas fram. Det bör finnas en beskrivning av hur en effektiv 
sökning i Darwin genomförs, exempelvis genom hänvisning till Darwindokumentet 
Darwin användarhandledning (ID 1754439), samt var projektledare kan vända sig vid 
frågor kring erfarenhetsåterföring. I slutet av Leda projekt bör delprocessbeskrivningar, 
instruktioner och anvisningar beskriva hur Lessons Learned slutligen genomförs med 
avseende på tidigare erfarenheter som loggats under tidens gång samt beskriva hur en 
slutrapport sammanställs med ett exempel på hur en bra slutrapport kan utformas. Alla 
projektets Lessons Learned kopplas sedan till slutrapporten. 
 
 
8.2.6 Darwin 
En av de punkter som ansetts speciellt besvärlig bland intervjupersonerna är 
dokumenthanteringssystemet Darwin. Kommentarer som ”Darwin är rent sorgligt” och 
”Darwins sökfunktion är inte den bästa” har förekommit under intervjuerna. Med tanke 
på Darwins inbyggda sökmotor är kommentarerna till viss del berättigade. Framförallt 
är avsaknaden av fritextsökning besvärlig. 
 
Lösning 
Det viktigaste att finna med avseende på detta arbete är slutrapporter där majoriteten av 
erfarenheter vunna i projekt finns idag. Det finns bra möjligheter att finna det som 
eftersöks, men det kräver en del handpåläggning och kunskap kring hur sökfunktionen i 
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Darwin fungerar. En utbildning i Darwins sökfunktioner bör således genomföras bland 
chefer och projektledare på projektavdelningen. 
 
Enligt uppgift kommer systemet kring dokumenthantering och Configuration 
Management att genomgå en kraftig utveckling om cirka två år. Förslagsvis tar 
projektavdelningen på Ringhals AB kontakt med CM/DM-ansvarig för en ordentlig 
diskussion kring vad som kommer att hända med Darwin och andra system för att 
kunna komma med input vid utvecklingen. 
 
8.2.7 Informationsflöde 
Det är inte bara via system och databaser erfarenhetsutbyte sker. Ett viktig och 
oersättligt forum för erfarenhetsåterföring är mun-mot-mun-metoden. Det vill säga att 
folk pratar med varandra. Ringhals projektavdelning har hållit föredragningar av större 
projekt inför en stor publik med, enligt egen utsago, lyckat resultat.  
 
Det är alltid förenat med problem att genomföra förändringar och uppmärksamma folk 
om dessa vilket också visat sig under intervjuerna, se 7.7.2 Informationsflöde för 
exempel kring Små projekt. 
 
Förslag 
Varje avslut av projekt skall även i fortsättningen föredras av en projektledare inför 
andra projektledare och gärna ledningen på projektavdelningen. Erfarenheter baserade 
på Lessons Learned under projektets gång är speciellt viktigt att redovisa. 
 
Ett bra utnyttjande av Insidan och e-post är en stor del av informationsspridning och 
således bör i slutet av varje projekt en utvärdering göras kring vilka som borde ta del av 
informationen och en ändamålsenlig metod för att nå fram bör användas.  
 
Enligt Vattenfall AB skall även en ny version av intranätet utvecklas och på Ringhals 
AB förväntas denna vara implementerad sommaren 2011. Tyvärr kom denna nyhet sent 
i arbetets utförande och således har detaljer kring det nya intranätet inte kunnat 
redovisas. Förslagsvis undersöker projektavdelningens ledningsgrupp detaljerna kring 
detta nya system och undersöker hur informationsflödet kommer styras däri. 
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9. Diskussion 
Detta examensarbete har till skillnad från många andra arbeten i samma storlek (15 
högskolepoäng) bedrivits vid två företag istället för ett. Detta innebär, tillsammans med 
avgränsningarna som sattes, att en djupdykning i respektive företags 
verksamhetsprocesser ej hunnits med. Resultaten av denna rapport är enligt författarna 
endast ”toppen på ett isberg” och ett examensarbete kan med snävare avgränsningar 
baserade på denna rapports resultat ge mer detaljerade problembeskrivningar och mer 
detaljerade förslag på lösningar. 
 
En viktig och avgörande faktor för resultatet av denna rapport har varit hur jämförelsen 
av McNeil AB och Ringhals AB har avgränsats. På Ringhals AB har utredningen 
förlagts till projektavdelningen och på McNeil AB till produktionsavdelningen. Det har 
under arbetets gång visat sig svårt att jämföra dessa verksamheter mot varandra och 
komma med förslag på förbättringar hos den ene som baserats på den andres 
verksamhetsprocesser. En jämförelse mellan Ringhals AB:s projektavdelning och 
McNeil AB:s projektavdelning eller mellan McNeil AB:s produktionsavdelning och 
något av Ringhals AB:s block hade förmodligen varit enklare och genererat fler idéer. 
 
DMAIC är en metodik som främst tillämpas i produktionstekniska miljöer varför 
jämförelsen med produktionsavdelningen på McNeil AB och projektavdelningen på 
Ringhals AB kan vara något missvisande. Dessutom använder McNeil AB DMAIC-
metodiken aktivt i sitt arbete med ständiga förbättringar. En annan metod eller preferens 
att jämföra de båda företagen mot hade sannolikt givit andra resultat. Exempelvis om en 
metodik för att driva projekt använts hade förmodligen Ringhals AB framställts som 
väldigt bra. En annan sak att väga in är det faktum att Ringhals AB sedan länge drivits 
med nedläggning av verksamheten i sikte. Detta bidrar, enligt författarna, till att arbetet 
med ständiga förbättringar inte kommit lika långt som hos McNeil AB. 
 
En annan bidragande faktor till att resultaten blivit till, är val av intervju- och 
analysmetod. I rapportens metod-del beskrevs att intervjuerna varit riktat öppna och 
analysen varit kvalitativ, det finns alltså inge hård data som kvantitativt berättar vad 
människor tycker. Hade exempelvis enkätundersökningar genomförts så hade resultatet 
kunna berätta hur stor andel som exempelvis inte uppskattar ärende- och 
avvikelsehanteringssystemet på Ringhals AB, eller hur många som inte uppskattar 
Förslagsverksamheten på McNeil AB. Dessutom hade resultaten, med rätt utformade 
frågor, kunnat berätta varför dessa inte uppskattas och vilka delar som inte uppskattas. 
 
Ett problem i många företag idag är pensionsavgångarna av 40-talisterna. Även om 
arbetet inte direkt behandlat detta så kommer det att kunna bli ett potentiellt problem för 
Ringhals AB. Många av de anställda examensarbetarna har kommit i kontakt med har 
varit på kärnkraftverket en längre tid och sitter på väldigt stor tacit kunskap, främst i 
form av erfarenheter (se 3.4.1 Exlicit och Tacit Knowledge). När dessa personer 
försvinner från Ringhals AB är risken stor att delar av kunskapen i företaget försvinner 
med dem. Det är viktigt att företag utvecklar en strategi kring hur denna problematik 
skall hanteras innan det är för sent. Att ta in yngre människor i verksamheten är ett steg 
i rätt riktning, men då den nya generationen arbetstagare kommer vara mer benägen till 
att byta arbetsplats är detta inte tillräckligt för att behålla kunskapen i företaget. 
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9.1 Förslag till fortsättning 
Kärnkraft- och läkemedelsbranschen har många likheter som dessvärre inte kunnat 
påvisas i denna rapport. En jämförelse mellan projektavdelningarna på respektive 
företag kan förmodligen visa på fler likheter, och vilka skillnader som finns i liknande 
processer. Ett förslag är således att ett examensarbete som syftar till att jämföra 
projektverksamheterna hos respektive företag genomförs. Samma jämförelse kan också 
göras mellan produktionsavdelningen på McNeil AB och något av blocken på Ringhals 
AB. 
 
Som det berättades i 8.2.1Mäta projektavdelningens arbete vore det intressant att skapa 
ett examensarbete som syftar till att ta fram nya mätmetoder och möjligheter till 
trendning av Ringhals AB:s projektavdelnings verksamhetsprocesser, exempelvis 
Anläggningsändringsprocessen DAP.   
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Fregert, J. (2010-10-19). McNeil AB, Helsingborg (Muntlig information) 
 
Frej, G. (2010-09-16). McNeil AB, Helsingborg (Muntlig information) 
 
Gustavsson, I. (2010-11-10). McNeil AB, Helsingborg (Muntlig information) 
 
Hillgren, K. (2010-10-29). McNeil AB (Elektronisk kontakt) 
 
Nilsson, L. (2010-09-29). McNeil AB, Helsingborg (Muntlig information) 
 
Olsson, M-A. (2010-20-28). McNeil AB (Telefonintervju) 
 
Olsson, N-P. (2010-09-30). McNeil AB, Helsingborg (Muntlig information) 
Rosling, J. (2010-11-11). McNeil AB, Helsingborg (Muntlig information) 
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Tillander, J. (2010-10-21). McNeil AB (Elektronisk kontakt) 
 
Åkerblom, F. (2010-10.13). McNeil AB, Helsingborg (Muntlig information) 
 
Ringhals AB 
Gannå, A. ( 2010-09-22) Ringhals AB, Väröbacka. (Muntlig information) 
 
Gaveberg, G. (2010-09-20). Ringhals AB, Väröbacka. (Muntlig information) 
 
Gudmundsson, G. (2010-10-07). Ringhals AB, Väröbacka. (Muntlig information) 
 
Hellgren, M. (2010-10-11). Ringhals AB, Väröbacka. (Muntlig information) 
 
Johnsson, U. (2010-09-20). Ringhals AB, Väröbacka. (Muntlig information) 
 
Jönsson, O. (2010-10-27). Ringhals AB, Väröbacka. (Muntlig information) 
 
Nilsson, J-A. (2010-09-21). Ringhals AB, Väröbacka. (Muntlig information) 
 
Röjemo, M. (2010-09-15). Ringhals AB, Väröbacka. (Muntlig information) 
 
Salo, J. (2010-09-07; 2010-10-06). Ringhals AB, Väröbacka. (Muntlig information) 
 
 
Darwin dokument 
ID 1720098 – Aktivitetsbeskrivning sammanställa – avsluta 
 
ID 1754439 – Darwin användarhandledning 
 
ID 1787508 – Beskrivning av ärendehanteringsprocessen 
 
ID 1881707 – AvÄrS användarhandledning: Registrering och administrering av 
grundorsaksanalyser, förenklade grundorsaksanalyser, orsaksanalyser samt korrigerande 
åtgärder 
 
ID 1892326 – AvÄrS användarhandledning – Sökfunktionen 
 
ID 2071285 – DAP-utvecklingsgrupp. Organisation, ansvar och arbetsrutiner 
 
ID 2074286 – RP styrning ständiga förbättringar 
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Bilaga 1 – Ringhals 
processrelationsschema 
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Bilaga 2 – DAP 
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Bilaga 3 – A3-mall för Lessons Learned 
Mallen är baserad på McNeil AB:s interna instruktioner för hur en A3-mall skall 
produceras. Som namnet antyder är standardformatet av typ A3 och därför har en 
anpassning till A4-formatet gjorts. En A3 rymmer allt innehåll i denna mall på endast 
en sida och är att föredra då Lessons Learned genomförs. 
 

Rubrik: 
  

Deltagare: Datum: 

  
Vad gick bra? 
  

  
Vad gick mindre bra? 
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Förslag till åtgärder:  

Vad ska göras Vem är ansvarig 

Anslagen på 
förbättrings-

tavla 
(ange vilken) 
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Bilaga 4 – Underlag för intervjuer 
Inför varje intervju på varje företag var följande mall ett stöd i utformningen av frågor. 
Intervjumallen är uppdelad i sju huvudområden: uppvärmning, övergripande frågor 
och frågor kring de fem faserna i DMAIC. Under varje fas började frågorna ställas på 
ett sådant sätt att fri berättelse tilläts. I varje fas finns också stödfrågor i form av 
”precisera” som använts då intervjupersonen inte behandlat ett för intervjun viktigt 
område. 
 
Intervju med <<Förnamn Efternamn>>, <<Titel>> 

 
Datum  2010mmdd 
Företag  Företag AB 
 

Uppvärmning 
 

• Berätta lite om din bakgrund på företaget 
 

• Vilken befattning har du idag / vilka är dina ansvarsområden? 
 
Övergripande om Ständiga förbättringar 
 

• Hur tycker du det är att arbeta med ständiga förbättringar? 
o Hur tror du det ser ut generellt i verksamheten? 

 
• Hur jobbar ni mot era interna kunder/medarbetare för att de ska vara mottagliga 

för förbättringsarbete? (Rädsla för förändring, hur mycket de involveras, 
kommunikation etc.) 

 
• Är arbetet bra strukturerat, vet alla sin roll och vad som förväntas av dem? 

 
• Hur hittar ni framgångsfaktorer? D.v.s. sådana faktorer som avgör om 

förbättringsprojektet kommer att lyckas? 
 

• Kommer du ihåg när en idè kom till och hur den behandlades 
 
Define 
 
Fri berättelse 
 

• Hur hittar man förbättringspotentialer hos er? 
 

• Vilka är era kunder / relation till andra avdelningar? 
 

• Hur går man vidare med ett förbättringsförslag? 
• Vilka är era kvalitetsbristkostnader? 



 

 78 

 
Precisera 
 

• Om en person anser att denna har ett förbättrings förslag. Var/hur lämnar man 
detta förbättringsförslag? 
 

• Vem beslutar / hur beslutar man om man ska gå vidare med ett förslag? 
 

• Använder ni er av benchmarking gentemot konkurrenter för att se 
förbättringsmöjligheter? 

o Vilka ses som förebilder i branschen? 
 

• Av vilken anledning startas ofta förbättrings projekt? (input från kunder, 
revisioner, business plans, medarbetare, m.fl.) 

o Hur registreras förbättringsförslag från ovanstående källor? 
o Hur vet man vilka fel/förbättringsförslag som är mest förekommande? 

 
• Om flera förslag finns, hur bestämmer ni vilket ni ska börja med? 

o Använder man några verktyg eller metoder för att vikta förslagen? 
o Vilken typ av data finns att tillgå? 
o Om inget eller lite data, hur mäter man då efter genomfört projekt om det 

varit lyckat? 
 

• Om man nu kommit så långt att man startar igång ett projekt?  
o Vilka ingår i projektet?  
o Är det personer från olika delar i verksamheten? 

 
• Hur stora (både till tid och kostnad) projekt brukar genomföras? 

o När sätter man stopp för ett för stort projekt/när bryter man ner det till 
mindre? 

 
Measure 
 
Fri berättelse 
 

• Hur studerar ni processen som är mål för förbättring? (Nyckeltal, data, output, 
input, kundfokus) 
 

• Hur skapar ni er en målbild? Vart vill man nå? 
 

Precisera 
 

• Används några verktyg? (FMEA, Orsak-verkan, FDM, Output-input variabler, 
andra) 

• Tycker du att alla stegen i en process är nödvändiga/skapar värde? 
o Har du funnit några direkt slösaktiga steg? 

 
• Hur verifierar man att en mätning gått rätt till? 
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Analyze 
 
Fri berättelse 
 

• Hur analyserar ni de fakta/mätvärden som ni fått fram? 
 
Precisera 
 

• Hur hittar man gapet mellan vart man är idag och vart man vill komma? 
 

• Hur bryter ni ner problemen som ni har kunnat hitta? 
 
Improve 
 
Fri berättelse 
 

• I detta skede vet man var man är och vart man vill. Vad är nästa steg? Hur styr 
ni för att komma dit ni vill? 

 
• Hur lång tid tar det från att ni analyserat fram vad ni vill förbättra tills att 

förbättringsarbetet är igång? 
 
Precisera  

 
• Vad händer om ingen förbättring sker? Hur långt går man tillbaka? 

 
Control 
 
Fri berättelse 
 

• Hur följer man upp en genomförd förändring och verifierar den? 
 
• Hur styr och övervakar ni arbetet för att upprätthålla förbättringen? 

 
Precisera 
 

• På vilket sätt säkerställer man att en förbättring inte går tillbaka till ett 
oförbättrat stadie? (SOP, processdokument, självkontroll, SPS, auditörer, 
validering) 

 
• Dokumenterar man förbättringarna/erfarenheterna från tidigare projekt? 

o Var kan man söka efter de dokumenterade förbättringarna/erfarenheterna 
om man behöver hjälp vid senare tillfällen? 

o Är det lätt att söka efter tidigare erfarenheter? 
o Är det praxis och/eller har man tid att söka tidigare erfarenheter? 
o Finns det en systematisk arbetsgång under projektet där man 

sammanfattar för- och nackdelar? Vilka är ansvariga för att det görs? 
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Bilaga 5 – Statistik kring AvÄrS 
Antal pågående och avslutade per AvÄrStyp 

Avärstyp  Antal pågående 
ärenden  

Antal avslutade 
ärenden  

Alla typer 880 522 
Arbetsolycka 14 17 
Arbetssjukdom 1  
Brandhändelse  1 
Extern erfarenhet 33 16 
Färdolycka 1 6 
Intern erfarenhet 36 25 
Kvalitetsrevision 6 6 
Miljöolycka  1 
MTO 1  
Observation 74 103 
Riskobservation 373 277 
RO R1 11  
RO R2 17  
RO R3 15 1 
RO R4 8 1 
Tillbud 66 57 
Ärende 224 11 
   
Gäller 2010-11-16    
och tre månader bak  

Antal pågående och avslutade per AvÄrStyp 

Avärstyp  Antal pågående 
ärenden  

Antal avslutade 
ärenden  

Alla typer 1769 2375 
Arbetsolycka 36 80 
Arbetssjukdom 2 1 
Brandhändelse 6 2 
Extern erfarenhet 46 145 
Färdolycka 3 20 
Intern erfarenhet 83 111 
Kvalitetsrevision 16 17 
Miljöolycka 9 7 
MTO 3 3 
Observation 85 562 
Riskobservation 847 1179 
RO R1 58  
RO R2 57  
RO R3 29 8 
RO R4 22 15 
Tillbud 122 141 
Ärende 345 84 
   
Gäller 2010-01-01 till 2010-11-16  

 


