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Abstract

The surprising benefits of a well functioning supply
collaboration

Christian Bergqvist

This thesis is a feasibility study for a more 
comprehensive work at Process Automation (PA) ABB, 
Västerås. The business units this work is focusing on 
are Mining and Crane Systems with the mission to map 
their quality processes within supply collaboration, 
acceptance control and data such as their supplier’s 
fault frequency. This thesis was initiated because of an 
internal audit where these business units at PA received 
remarks on their long term quality development and that 
they didn’t calculated supplier faults. To evaluate these 
business units and to find the root causes of these 
problems, the involved staff was interviewed and their 
internal documentation database was examined. The 
work method that is used in this thesis is ABB’s 4Q and 
it’s practiced in quality development projects at ABB. 
The thesis report is also structured after 4Q.

From the interviews could the conclusion be made that 
the remarks from the internal audit was correct, but that 
the business units had different root causes to their 
problems. It was made clear that Mining had problems 
with reporting faults found at site. It’s not possible to 
calculate metrics, that global ABB determined shall be 
used, if the occurring faults aren’t reported. A plausible 
root cause to why there are insufficient faults reported 
is that the business units’ decision-making authority 
haven’t succeed to reach out with enough information 
to the staff about the importance of the process. It has 
led to a staff that isn’t aware of the real usefulness of 
fault reporting. Even the 100k SEK guideline showed to 
be a root cause to the problem. This guideline hampers 
the possibility to collect relevant data and goes against 
ABB’s regulations to generate statistics. It makes it 
impossible to monitor field failure rates (fault at site) 
when minor fault are ignored because of the guideline.

Crane Systems have on the contrary a functioning fault 
reporting process, but their shortage is in the 
generating of statistics. Even though the business unit 
has enough data to calculate and monitor their 
supplier’s error rate in the forms of lots accepted and 
PPM, are the statistics not communicated further. The 
statistics are neither reported internally within the 
organization, to the supplier or to central ABB. Both 
product and system managers generate their own 
statistics for their specific responsibility areas and 
needs, which mean that the general picture gets lost 
and the suppliers total fault frequency can’t be found.

Summarized are these deficiencies leading to poor 
feedback to the suppliers about their delivered quality, 
and consequently makes it hard for the suppliers to 
know what to improve.
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Sammanfattning 
Detta examensarbete är utformat som en förstudie till ett mer omfattande kvalitetsarbete på Process 

Automation (PA) ABB, Västerås. Rapporten behandlar de två affärsenheterna Mining och Crane 

Systems med syftet att kartlägga deras kvalitetsprocesser inom leverantörsåterkoppling, 

ankomstkontroll och mätdata. 

Examensarbetet initierades p.g.a. en intern revision där affärsenheterna på PA fick anmärkningar på 

sitt långsiktiga kvalitetsarbete mot leverantören samt att de inte mäter leverantörsfel. 

Genom intervjustudier och granskning av affärsenheternas interna dokumentation samlades den 

information som krävdes för att utföra en grundorsaksanalys på enheterna. Arbetsmetoden som 

användes var ABBs 4Q som används av ABB i kvalitetsutvecklingsprojekt. Även rapporten är 

strukturerad efter 4Q. 

Under intervjustudierna uppdagades det att anmärkningarna från revisionen stämde, men att 

affärsenheterna hade olika grundorsaker till problemen. 

Det visade sig att Mining har problem med inrapporteringen av felrapporter från sajt. Utan 

felrapporteringen möjliggörs inte en korrekt statistikgenerering som kan användas till att beräkna 

mätetalen som globala ABB bestämt skall beräknas. Grundorsaken till varför felrapportering inte alltid 

utförs visade sig vara att affärsenhetens beslutsfattande organ inte nått ut med information till 

personalen i tillräckligt stor uträckning. Detta har lett till att personalen inte förstått den egentliga 

nyttan av felrapporteringen. Även affärsenhetens 100 KKR riktlinje visade sig vara en grundorsak. 

Riktlinjen försvårar möjligheten att ta fram relevant mätdata och bryter mot ABBs regelverk om att 

generera statistik. Uppföljning av t.ex. field failure rate (fel på sajt) kan inte tas fram när riktlinjen 

försummar att rapportera mindre avvikelser. 

Crane Systems har däremot en fungerande felrapporteringsprocess, men bristerna går här att finna i 

statistikgenereringen. Även då affärsenheten har tillräckligt med mätdata för att beräkna 

leverantörsfelen i form av lots accepted alternativt PPM (läs mer på sida 12, mätetal), kommuniceras 

inte statistiken vidare varken internt i organisationen, till leverantörerna eller till centrala ABB. Både 

produkt- och systemansvarig genererar egen statistik för sina specifika ansvarsområden och behov, 

vilket gör att helhetsbilden förloras och leverantörernas totala felfrekvens inte går att finna. 

Båda affärsenheterna upptäcker många av felen i processens slutskede, vilket kan leda till omfattande 

förseningar. Detta sker p.g.a. ett defensivt kvalitetstänk då affärsenheterna inte har integrerat sina egna 

processer med leverantörernas för att lättare upptäcka kvalitetsbrister i ett tidigt skede. 

Sammantaget leder bristerna till att leverantörerna inte får återkommande återkoppling på kvalitén på 

sina leveranser och därmed inte ges möjlighet att förbättra sig. 
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1 Inledning 
I inledningen presenteras det uppdragsgivande företaget, samt den affärsenheten där studien utförts. 

Kapitlet avslutas med ett lexikon med förklaring av de begrepp som är nödvändiga att känna till för 

att arbetet skall bli förståeligt. 

1.1 Företagspresentation ABB 
ABB i sin helhet är ett multinationellt företag som etablerat sig i omkring 100 länder. Huvudkontoret 

ligger Zürich, Schweiz, och företaget har över 150 000 anställda. 

ABB är verksamma inom en mängd olika högteknologiska branscher såsom gruvindustrin, valsverk, 

högspännings överföring, robotik, förnyelsebar energi och mycket mer. Företaget är uppdelat i fem 

olika affärsdivisioner som där efter organiserats efter kundrelationer och de industrier de verkar inom 

(ABB, 2014). 

1.2 Företagspresentation ABB Process Automation 
(PA) 

ABB Process Automation (hädanefter betecknas divisionen med PA) som bland annat är belägen i 

Västerås, Sverige, har fokus på att tillhandahålla kunderna produkter och lösningar för 

instrumentation, automation och optimering av industriprocesser. Industrier som divisionen är 

verksam inom är olja och gas, elkraft, kemikalier och läkemedel, pappersmassa, metaller och 

mineraler, marin samt turboladdning (ABB, 2014). 

Process Automation i Västerås består utav fem affärsenheter: 

• Force Measurements 

• Crane Systems 

• Industry Solutions 

- Lorentzon & Wettre, Metallurgy, Mining, Rolling Mills och Pulp and paper 

• Control Technology 

• Process Industries, Products & Systems
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1.3 Lexikon 
Då rapporten innehåller en del benämningar och titlar som kan anses utanför det allmänna kunnandet 

beskrivs här några av de mest frekvent återkommande. 

Produktansvarig  En person med ansvar över en specifik produktkategori i 

leveransprojekt eller för hela affärsenheten. Produktansvarig kan utses 

för både inköpta samt egentillverkade produkter. (ABB, 2014) 

Produktägaren Har det huvudsakliga ansvarig över att produkten håller den kvalitet 

som önskas. Produktägaren fattar beslut över bl.a. tekniska 

förändringar av produkten. Produktägaren är ansvarig över en 

egentillverkad produkt. (ABB, 2014) 

Systemansvarig En person som ansvarar över systemet som leveransprojekt eller 

affärsenhetens produkter används i. (ABB, 2014) 

Linjechef Chef över en specifik avdelning på affärsenheten. Ansvarar över de 

administrativa och den funktionella ledningen av  personalen. (ABB, 

2014) 

Godsmottagning  En godsmottagning är den aktivitet som utförs när en leverans 

anländer till destinationen. Under godsmottagningen protokollförs 

leveransuppgifterna för att bl.a. avgöra om leveransen är i tid. (ABB, 

2014) 

Ankomstkontroll   Den kontroll som utförs på leveransen för att avgöra dess skick. 

(ABB, 2014) 

Felrapportansvarig  Ansvarar över de inkomna felrapporterna och ser till att felrapporten 

bearbetas (avhjälpande funktionen). (ABB, 2014) 

Kvalitetssamordnare Ansvarar över den praktiska samordningen av kvalitetsarbetet och ser 

till att information och kommunikation fungerar väl. (ABB, 2014) 

Sajt/ Site I detta arbete benämns sajt (även site) som det område där 

leveransprojekt utför arbetet åt kund. Exempel är byggsajt (där bygget 

av det beställda projektet utförs) och slutsajt (platsen där 

leveransprojektet skall montera/ bygga den beställda anläggningen). 

(ABB, 2014) 

Supply Chain Manager Arbetar med att arbeta fram policyer, leverantörsstrategier och söka 

och utvärdera leverantörer. Medverkar även ofta med att förhandla 

ramavtal med leverantörer. (ABB, 2014). 
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2 Uppgiftsbeskrivning 
I detta kapitel presenteras uppgiftsbeskrivningen samt de mål och avgränsningar som har gjorts i 

arbetet. 

Examensarbetet initierades p.g.a. en intern revision där affärsenheterna på Process Automation (PA) 

fick anmärkningar på sitt långsiktiga kvalitetsarbete mot leverantören samt att de inte mäter 

leverantörsfel. 

Projektverksamheten på PA fungerar i dagsläget väl och ger kunden anläggningar till rätt kvalitet. 

Efter det som hittades under en intern revision visade det sig att divisionen har stor potential att 

minska riskerna och sänka kostnaderna för sina leveransprojekt. Detta skulle gynna kunden genom 

ännu bättre leveransprecision och PA med ytterligare kundtillfredsställelse. 

Genom införandet av sofistikerade mätningar av leverantörskvaliteten möjliggörs ett effektivare 

leverantörssamarbete där båda parterna berikas med vetskapen av den egentliga leveranskvalitén.  

ABB PA vill utveckla processerna för ankomstkontroll och rutiner för återkoppling till leverantören. 

Processerna skall vara utformade enligt principen att signaler ges vid avvikelser mot order. I dagens 

verksamhet finns otydliga rutiner över hur bristande kvalitet på leveranser skall rapporteras. De skiljer 

sig även mellan olika affärsenheter hur kvalitetsbrister hanteras, vilket gör informationen 

svåröverskådlig. För att upptäcka brister i leveranserna krävs tydliga rutiner och metoder. Anledningen 

till varför de två affärsenheterna har problem med implementeringen av fungerande ankomstkontroller 

är att de levererar produkter till leveransprojekt. I många fall kommer ABB inte i kontakt med 

produkten förrän de skall installeras på projektsajten. Det gör utformningen av ankomstkontrollen mer 

komplicerad än vid t.ex. tillverkande enheter. 

Vid ankomst till anläggningsplatsen/ ABB utförs en godsmottagning som alltid skall utföras innan en 

faktura betalas. Detta för att säkerställa att leveransen har anlänt vilket är grunden till On-Time- 

Delivery mätetalet (OTD). 

Det skall även göras en ankomstkontroll där olika parametrar av leveransen loggas. Här kontrolleras 

att rätt artiklar anlänt, korrekt antal och att godset inte är skadat. Informationen från dessa 

ankomstkontroller skall vid avvikelser ge kvalitetsansvarig tillräckligt med information för att kunna 

identifiera felkällan. Ankomstkontroller behövs för att kunna säkerställa att korrekt kvalitet installeras 

i leveransprojekten. Det negativa med kontrollerna är att de kostar pengar och tar tid. För ABB ger 

ankomstkontrollen en försäkran om att produkterna håller rätt kvalitet, men kontrollerna gynnar även 

kunden genom att det beställda projektet får en lägre risk att drabbas av förseningar och håller därmed 

högre kvalitet. 
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När ett fel observerats skall det rapporteras vidare inom organisationen. Informationen kan därefter 

användas till jämförelser mellan de olika leverantörerna och deras felfrekvens. Om leverantörer som 

erbjuder liknande produkter/ tjänster skiljer sig märkbart i antal fel kan informationen hjälpa att 

utveckla processerna. Om inte nödvändig information från ankomstkontrollerna och 

godsmottagningen når linjefunktionen som har hand om leverantörssamarbete, möjliggörs inte denna 

form av benchmarking. 

2.1 Huvudfråga 
Hur skall ABB PA utveckla sina interna kvalitetsrutiner för att kunna generera statistik av värdefull 

information och i slutändan återkoppla till leverantören angående deras levererade kvalitet? 

2.2 Mål 
Mål 1: Metoder och rutiner för kvalitetskontroll 
Dokumentation som kartlägger befintliga kvalitetskontrollsrutiner samt förbättringsmöjligheter. 

Mål 2: Rutiner över förbättringsarbete med leverantörer 
Dokumentation över befintliga rutiner för hur affärsenheterna arbetar på lång sikt med 

kvalitetsförbättringar i samverkan med leverantörer. Även förbättringsförslag som uppfyller SS-EN 

ISO 9001: 2008 riktlinjer skall dokumenteras. 

Mål 3: Statistik över tiden 
Komma med förslag på vad statistiken som fås från felrapporteringarna kan användas till i praktiken. 

2.3 Avgränsningar 
Då Process Automation består utav fem affärsenheter finns inte tillräckligt med tid till förfogande för 

att kartlägga alla dessa enheters processer för kvalitetskontroller och kvalitetsutveckling. Därför 

avgränsas projektet till två affärsenheter som berörs extra mycket av projektets omfattning. Dessa två 

affärsenheter är Crane Systems och Industry Solutions, Mining. Avgränsningen baseras på en intern 

revision utförd av certifierade revisorer för ISO 9001. Revisionen visade på att Crane Systems och 

Mining var de två affärsenheterna med störst problem inom detta område. Problem i godsmottagning- 

och ankomstkontrollsrutinerna finns på projekt eller byggsajten, vilket innebär att 

tillverkningsenheterna går att bortse från. 
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3 Metod 
Detta kapitel presenterar den metod som används för att samla information. I kapitlet presenteras 

även studiens struktur och hur arbetet skall dokumenteras. 

3.1 Projektdesign 
Denna studie anammar ett kvalitativ tillvägagångssätt då detta möjliggör en större frihet i val av 

datainsamlingsmetod. Då målet med arbetet är att undersöka hur ABBs affärsenhet Process 

Automation arbetar med kvalitetsutveckling är det av stor vikt att fånga de anställdas bild av 

verksamhetens utveckling inom detta område. Då ett kvalitativ tillvägagångsätt utnyttjas kan därmed 

en semi strukturerad intervjustudie användas för att undersöka och införskaffa en rik förståelse av 

verksamhetens kvalitetsprocesser. Arbetet fokuserar på hur en specifik aktör arbetar med 

kvalitetsutveckling och är därmed en fallstudie av ABB Process Automation. 

3.1.1 ABB 4Q 
I kvalitetsutvecklingsprojekt använder ABB sig utav en metod kallad 4Q. Den är baserad på de mest 

relevanta aspekterna från förbättringsmetoderna lean, six sigma, theory of constraints samt andra 

erkända tillvägagångssätt. För att examensarbetet skall bearbetas i ABBs anda används 4Q genom hela 

arbetet och följer de fyra stegen. De teorier som 4Q är baserat på förklaras i teoridelen. Kort 

sammanfattat ser stegen ut som följer: 

Q1 Mäta Kartläggning av den befintliga processen och mätning av processens 

duglighet.  

Q2 Analys Analysera gapet mellan den befintliga dugligheten och den önskade 

dugligheten i processen. Här genereras hypoteser till förbättring samt testas 

för att hitta lämplig lösning. För att veta vad som skall förbättras skall 

grundorsakerna till problemet + (gapet mellan den befintliga dugligheten och 

den önskade). 

Q3 Förbättra  Lösningen/ lösningarna testas i verkligheten. Innan förbättringen byggs in i 

systemet skall dess pålitlighet prövas. 

Q4 Bevara  Lösningen implementeras på ett sätt som bevara förbättringarna. Nya 

standarder dokumenteras och sprids till övriga affärsenheter på ABB. 

I kapitlet teori förklaras bakgrunden till ABBs 4Q metod. Där beskrivs bl.a. vilka sedan tidigare 

utvecklade metoder som ligger till grund för 4Q. 
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3.1.2 Intervjustudie 
För att skapa en förståelse för hur affärsenheten arbetar med kvalitetsutveckling utförs en semi 

strukturerad intervjustudie. Den semi strukturerade metoden innebär att intervjuaren på förhand 

utvecklar en intervjuguide med frågor som intervjun hålls inom. Det är dock viktigt att påpeka att 

intervjun inte är bunden till några specifika frågor, utan intervjuaren är fri att anpassa frågorna under 

intervjuns gång. Enligt Bryman (2015) är denna intervjumodell väl lämpad när intervjustudien har 

som syfte att skapa en bred förståelse av ett fenomen. 

Den primära informationskällan är ABB Process Automations anställda som har insikt i hur 

verksamheten arbetar med kvalitetsutveckling. För att fånga en så målande bild som möjligt utfördes 7 

stycken intervjuer, se tabell 1. Urvalet utfördes med hjälp av arbetets handledare på ABB, då denna 

har insikt i vilka anställda som besitter kunskap inom området. Intervjufrågorna omformades 

kontinuerligt för att fånga den specifika intervjupersonens kunskapsområde, samt för att fokusera 

intervjuerna på det som ännu inte var känt. 

För att intervjustudien skall vara tekniskt korrekt skall dessa dokumenteras för att kunna hänvisas till i 

den slutgiltiga rapporten. Intervjuerna protokollförs under intervjuns gång och sammanfattas sedan 

efter intervjun. Protokollet skall sedan godkännas av intervjupersonen för att säkerställa att 

informationen är korrekt. 

Tina Carlsson Felrapportansvarig, Crane Systems 

Per Wickström Produktansvarig för styrsystem, Crane Systems 

Peter Bark Kvalitetssamordnare, Crane Systems 

Markus Christerson Linjechef hårdvara konstruktion, Crane Systems 

Stefan Lindgren Verksamhets utvecklare, Mining 

Ann-Louise Paulsson Supply chain manager, Mining 

Kjell Norberg Projektledare, Mining 

Tabell 1 Intervjupersoner och deras titlar 

3.1.3 Benchmark 
För att skapa en förståelse av Best Practice inom kvalitetsutveckling utförs en benchmark. Syftet med 

denna benchmark är att undersöka hur en utomstående verksamhet, som av brunchen anses duktiga 

inom kvalitetsutveckling, arbetar och hur deras processer ser ut. Valet av benchmarkorganisation 

gjordes tillsammans med intervjupersonerna som gav förslag på verksamheter de ansåg var 

framgångsrika inom området. Valet landade på en av ABBs yngre affärsenheter, Offshore Wind 

Connection (OWC), med motiveringen att de har kunnat utveckla nya kvalitetsutvecklingsprocesser 

baserade på dagens best practice och inte behövt kampas med att fasa ut föråldrade processer. 
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3.1.4 Litteraturstudie 
I detta stadie är studielitteratur av olika slag till nytta. För att studera tidigare forskning inom området 

skall diverse forskningsartiklar sökas upp med hjälp av de nyckelord som berör examensarbetet. 

Andra litterära verk att ta hänsyn till i arbetet är texter om Toyota, som anses vara ett av de ledande 

företaget inom modern processledning. Även ABBs globala intranät kan innehålla lämpliga studier 

som tidigare gjorts inom området. 

3.2 Dokumentation 
De utvalda affärsenheterna skall kartläggas med hjälp av den information som tillhandahålls från 

intervjuerna. Rutiner för ankomstkontroller samt de processer som används för att kvalitetsåterkoppla 

till leverantörerna, skall kartläggas. De befattningar som ansvarar och medverkar i de olika 

processerna skall även de dokumenteras. Även ett förklarande dokument skall utformas som i detalj 

tar upp de olika stegen i processerna. När de utvalda affärsenheterna är kartlagda skall 

förbättringsförslag tas fram. Sedan skall en slutrapport skrivas som förklarar varför den nya processen 

är bättre. Slutrapporten tar även upp strukturen av förbättringsarbetet, vad den information processen 

genererar kan användas till samt vilka fördelar affärsenheterna får genom att implementera dessa 

förbättringsförslag. 
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4 Teori 
I teorikapitlet kommer relevant litteratur för examensarbetet att beskrivas. Även den ISO standard 

som det uppdragsgivande företaget har certifikat för förklaras. Detta görs för att ge en grund för vad 

som måste uppfyllas för att certifikatet skall kunna erhållas eller behållas. 

Företaget som först insåg vikten av kontinuerligt utvecklingsarbete inom den producerande industrin 

var Toyota. Framförallt förstod Toyotas ledning att ett nära samarbete med leverantören där båda 

företaget drog nytta av varandra gav bättre resultat. Tidigare låg fokus på kostnadsreduktion i form av 

lägre inköpskostnader, som då ofta ledde till osäkrare kvalitet på de inköpta produkterna och därmed 

högre kostnader. Genom att integrera leverantörernas utveckling i företagets egen, skapades ett 

närmare samarbete där företagen delade på riskerna och framgångarna. När fokus flyttades från 

inköpskostnaderna till kvalitet visade det sig att de totala kostnaderna minskade då kvaliteten blev 

jämnare, även om inköpskostnaderna var högre. (Bo Bergman & Bengt Klefsjö, 2012) 

4.1 ISO 9001 
Att etablera tydliga rutiner för det kontinuerliga förbättringsarbetet har blivit allt mer erkänt och är nu 

en aktivitet som många företag utnyttjar för att blir konkurrenskraftiga. För att underlätta för företag 

att hitta dugliga leverantörer används olika certifiering. För att erhålla en sådan certifiering krävs att 

företaget uppfyller diverse krav som är specificerade i certifieringen. En certifiering som används för 

att certifiera företagets kvalitetsledning är ISO 9001: 2008. Företag som erhållit denna certifiering 

uppfyller därmed alla de krav som certifieringen kräver och fungerar som en försäkran på att kvalitén 

på företagets verksamhet är god. 

Krav som ställs av ISO 9001: 2008 kravstandard på kvalitetsledningen och som är extra intressanta för 

detta arbete listas på kommande sida (Utdrag ur ISO 9001: 2008). Dessa krav är extra intressanta då 

ABB PA fick anmärkningar på dem under den interna revisionen. De måste därmed se över dessa för 

att inte riskera att ABB Sverige förlorar certifikatet, då alla ABBs divisioner i Sverige har ett 

gemensamt ISO certifikat. 

4.1.1 Paragraf 8.4 Analys av information 
Organisationen ska fastställa, samla och analysera relevant information för att visa om 

kvalitetsledningssystemet är lämpligt och hur det fungerar. Information ska också användas för att 

fastställa var ständiga förbättringar av kvalitetssystemet kan göras. Detta ska innefatta information 

som erhålls från övervakning och mätning liksom från andra relevanta källor.  Analysen ska ge 

information om 

a) kundtillfredsställelse (se 8.2.1), 
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b) överensstämmelse med krav på produkt (se 8.2.4), 

c) egenskaper och trender hos processer och produkter, inklusive möjligheter till förebyggande 

åtgärder (se 8.2.3 och 8.2.4) och 

d) leverantörer (se 7.4). 

4.1.2 Paragraf 8.5.2 Korrigerande åtgärder 
Organisationen ska vidta åtgärder för att eliminera orsakerna till avvikelser i avsikt att förhindra 

upprepande. Korrigerande åtgärder ska stå i proportion till konsekvenserna av de påträffade 

avvikelserna. 

En dokumenterad rutin ska upprättas som anger krav för att 

a) granska avvikelser (innefattande kundklagomål), 

b) fastställa orsakerna till avvikelser, 

c) utvärdera behovet av åtgärder för att säkerställa att avvikelser inte uppkommer på nytt, 

d) fastställa och vidta nödvändiga korrigerande åtgärder, 

e) dokumentera resultaten av vidtagna åtgärder (se 4.2.4) och, 

f) granska hur verkningsfulla genomförda korrigerande åtgärder har varit. 

4.1.3 Paragraf 8.5.3 Förebyggande åtgärder 
Organisationen ska fastställa åtgärder för att eliminera orsaker till tänkbara avvikelser i avsikt att 

förhindra att de uppkommer. Förebyggande åtgärder ska stå i proportion till konsekvenserna av de 

tänkbara problemen. 

En dokumenterad rutin ska upprättas som anger krav för att 

a) fastställa vilka avvikelser som kan tänkas uppkomma och deras orsaker, 

b) utvärdera behovet av åtgärder för att hindra uppkomst av avvikelser, 

c) fastställa och vidta nödvändiga förebyggande åtgärder, 

d) dokumentera resultaten av vidtagna åtgärder (se 4.2.4) och, 

e) granska hur verkningsfulla vidtagna förebyggande åtgärder har varit. 
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4.2 Avhjälpande & korrigerande kvalitetshantering 
(ABB) 

När en eller flera kvalitetsavvikelser hittats finns det två funktioner som hanterar avvikelserna på 

ABB. Den ena är den avhjälpande funktionen med syfte att på kort sikt rätta till problemet för att 

möjliggöra att arbetet kan fortgå. Det kan t.ex. vara att beställa en ny produkt när den levererade 

produkten gått sönder under transporten eller att laga den avvikande produkten. Den andra funktionen 

är den korrigerande som skall komma fram till grundorsaken till varför avvikelsen uppkommit. När 

grundorsaken fastställts har funktionen i uppgift att rätta till problemet för att eliminera risker att 

liknande problem skall ske i framtiden. (ABB 4Q, 2014) 

4.3 Offensiv kvalitetsutveckling 
(Förebyggande kvalitetshantering) 

Offensiv kvalitetsutveckling har blivit allt mer accepterat av dagens industri efter att företagen börjat 

implementera arbetssätt som lean och Sex Sigma i sina verksamhetssystem. Offensiv 

kvalitetsutveckling kan ses som ett helhetsbegrepp över de moderna arbetsmetoderna för 

kvalitetssäkring och utveckling. Grundbudskapet med offensiv kvalitetsutveckling är att aktivt söka 

efter eventuella avvikelser och problemområden istället för att vänta på att de sker. Företagen kan då 

vidta förebyggande åtgärder för att förhindra att problem uppstår och därmed undvika förseningar och 

slöseri av resurser. (Oakland, 2014) 

Att jobba nära leverantören har visat sig ge många fördelar och har uppmärksammats av många 

världsledande företag, framförallt inom bilbranschen. Företag hade under hela 1900- talet fokuserat på 

inköpspris framför kvalitet, vilket hämmade kvalitetsutvecklingen då det var mer lönsamt att pressa 

priserna. I början av 1990 började dock en vändning ta form inom industrin och företagen (framförallt 

Toyota) började se på inköpsprocessen annorlunda. Resonemanget var att en ökat kvalitetssäkerhet ger 

en stabilare tillverkningsprocess med färre kvalitetsavvikelser som i längden leder till lägre 

tillverkningskostnader trots ett högre inköpspris. (Bo Bergman & Bengt Klefsjö, 2012) 

Det visade sig även lönsamt att reducera mängden leverantörer för att skapa ett närmare samarbete. 

Tidigare när priset var den dominerande faktorn och många leverantörer kunde leverera samma eller 

liknande produkter var det lätt för kunden att byta leverantör om de inte fick det pris de önskade, 

vilket gjorde att leverantörerna inte kunde ingå ett nära samarbete med kunden p.g.a osäkerheten. När 

företagen började dra ner på leverantörer för att ingå ett närmare samarbete minskade denna osäkerhet 

och leverantörerna kunde fokusera mer på produktkvaliteten. (Wankhade & Dabade, 2010) 

Många av de verktyg och metoder som i dagens industri är populära har sitt ursprung från bilindustrin 

då företag som Toyota och Honda var de första att förstå vikten av bl.a. kvalitetsutveckling. Det är 
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dock inte enbart bilindustrin som nått stor framgång med detta tänk, utan även nätverk och 

datorkommunikationsföretaget Cisco, som ökade sin kvalitetssäkerhet och har nått sina lönsamhetsmål 

med hjälp av det nya tänket. Under sin satsning på ett intensivare leverantörssamarbete fokuserade de 

på bl.a. (Bo Bergman & Bengt Klefsjö, 2012): 

• Granska och utvärdera leverantörernas tekniska framtidskartor  

• Arbeta med konstruktionssidan för att välja teknik och leverantörer för nya produkter 

• Beräkna hur den totala leverantörskedjan påverkas innan nya beslut tas 

Resultatet av denna satsning visade sig mycket lukrativ och de kunde minska sin leverantörsbas med 

50 %, öka komponent kvaliteten med 15-20 % samt en ökad leveransprecision med mer än 90 % (Bo 

Bergman & Bengt Klefsjö, 2012). 

4.4 Defensiv kvalitetsutveckling (Kvalitetskontroll) 
Ett kvalitetstänk där kvaliteten kontrolleras in i processerna kallas defensiv kvalitetsutveckling och var 

den självklara metoden under en lång tid i industrins historia. Frederick Winslow Taylor som 

revolutionerade industrin med taylorism, där han utformade produktionen efter vetenskapliga metoder, 

utnyttjade defensiv kvalitetsutveckling med omfattande kvalitetskontroller. Defensiv 

kvalitetsutveckling har en tendens att förbruka mer resurser än det offensiva alternativet då 

kvalitetskontroller tar tid och därmed kostar pengar (Bo Bergman & Bengt Klefsjö, 2012). 

4.5 ABB 4Q 
Företagets problemlösnings metodik har används i över tio år världen över. Sedan 2010 har metoden 

4Q accelererat stadigt vilket har lett till att mätbara verksamhetsresultat börjat stiga allt mer. (ABB 

4Q, 2014) 

ABB 4Q är en generell problemlösningsmetodik som baseras på en mängd erkända 

kvalitetsutvecklingsmetodiker runt om i världen. Tre av de metodiker 4Q anammat mest utav är Lean, 

Demingcykeln och Theory of Constraints. Dessa två metodiker kommer kort att förklaras i detta 

kapitel. (ABB 4Q, 2014) 

4.5.1 Lean 
Lean är en omfattande metodik med en mängd olika tekniker och metoder för att utveckla bl.a. 

företags processkvalitet. De principer 4Q anammat och refererar till i sin metodik är Lean Production 

och Lean Practices. Grundaren till det välkända bilmärket Ford, Henri Ford, är en av de individer som 

utvecklat de mest kända metoderna inom Lean. Verktyg som value stream factory layout, kanban och 

5S är några av Fords uppfinningar som utvecklades redan år 1908. Även W. Edward Deming är ett av 

de stora namnen bakom Lean och utvecklade Plan-Do-Check-Act (PDCA) cykeln. Under 1950- talet 
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utnyttjade Toyota dessa Lean tekniker och processer för att konstruera Toyota Production System, 

som i dag näst intill är synonymt med Lean. (ABB 4Q, 2014) 

Kort sammanfattat är Lean en metodik som fokuserar på att eliminera slöserier och att hitta flaskhalsar 

i ett företags processer. Detta utnyttjas i ABBs 4Q genom faserna Q3 (Förbättra) och Q4 (Bevara) är 

designade för att eliminera flaskhalsar som påträffas i företagets processer och som på så vis ständigt 

ökar processernas lägsta nivå. (ABB 4Q, 2014) 

4.5.2 Demingcykeln  
En av pionjärerna inom kvalitetsfrågan är W. Edwards Deming som på 1950-talet tog fram 14 punkter 

för ett effektivt kvalitetstänk. En av dessa punkter var att kvalitet inte skall kontrolleras in, då det är 

mycket kostsamt. Kvalitet skall byggas in i processerna för att minska felkostnader och möjliggöra en 

stabilare process. Han förklarade även att endast genom en helhjärtad satsning från ledningen kan ett 

varaktigt förbättringsarbete uppnås för kvalitetsfrågorna. Deming tillsammans med Joseph M. Juran 

var två av de individer som förespråkade dagens syn på kvalitet och tog sin filosofi till hela världen. 

Det land som tog till sig mest av deras synsätt var Japan som utnyttjade filosofin och om bearbetade 

hela sin industriella ledning från grunden, vilket resulterade i det ”japanska undret”. Ett populärt 

verktyg som används i dagens industri är demingcykeln även kallad PDSA- cykeln eller 

förbättringscykeln. En visuell beskrivning på hur företag skall arbeta med förbättringsarbetet på ett 

beständigt sätt. Många företag har misslyckats med sitt förbättringsarbete då de inte lyckats 

implementera en beständig process utan arbetet blev enbart en punktinsats som inte utvecklades till en 

rutin. (Van Aartsengel & Kurtoglu, 2013) 

För att möjliggöra inbyggd kvalitet i processen gäller det att jobba med ett kontinuerligt 

utvecklingsarbete. När en avvikelse upptäcks skall ett gediget utvecklingsarbete utföras för att 

eliminera grundorsaken till avvikelsen. Idealet är dock att utföra utvecklingsarbetet innan en avvikelse 

uppdagats, vilket betyder att en arbetskultur som uppmuntrar kreativa idéer och lösningar skall spridas 

genom hela företagets verksamhet. (Mathis & Galloway, 2013) 

Användandet utnyttjandet av demingcykeln kan tydligt ses i ABB:s 4Q modell i dess överliggande 

struktur. De fyra delarna i 4Q modellen bygger på samma ordningsföljd som föreslås av Deming: 

planera, utföra, kontrollera, agera. (ABB, 4Q) 

4.5.3 Theory of Constraints 
Theory of Constraints (TOC) fokuserar på flaskhalsarna som begränsar företagets processer och söker 

ett sätt att utnyttja dessa, för att slutligen eliminera slöserier. Enligt TOC har alla system en gräns, som 

ett vinstdrivande företag, som baseras på dess förmåga att generera vinst genom begränsningarna i 

värdeflödet. TOC kan sammanfattas som (ABB 4Q, 2014): 

• Ett systems nuvarande prestation är bestämt av begränsningar inom det 
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• Systemets prestation kan endast förbättras genom att utnyttja, lyfta eller eliminera 

begränsningarna 

• När begränsningarna lyfts upp eller elimineras når systemet en högre prestationsnivå, 

begränsningen kan då förflyttas till en annan position 

• Resurser som spenderas på utveckling av ett “icke begränsnings” moment kommer aldrig att 

förbättra systemet och ger därför ingen avkastning på investeringen 

För att identifiera ett systems begränsningar utvecklade år 1970 Dr. Eli Goldratt (ABB 4Q, 2014) en 

fem stegs guide för systemförbättrings taktiker. Dessa steg förklaras inte här med går att läsa mer om 

på Leans officiella hemsida (Lean, 2014). 

ABB:s 4Q modell har tagit hänsyn till TOC genom utformningen av Q1 (Mätning) och Q2 (Analys). 

Mätningen utgör underlaget till analysen och är väsentlig i ändamålet att precisera var grundproblemet 

till symtomen som undersöks ligger. Detta går i linje med TOC då endast utnyttjande, lyftande eller 

eliminerandet av begränsningen i processen kan skapa en prestationsökning. Genom att eliminera 

grundproblemet till symtomet kan därför begränsningen flyttas uppåt och därmed öka processens 

prestation. Därefter, analyseras informationen i Q2 för att ge svar på hur stort gapet mellan den 

nuvarande prestationsförmågan och den önskade förmågan är. När gapets storlek är kartlagd är det 

möjligt att utvärdera hur stor investering som krävs och därefter bestämma om den önskade 

prestationsnivån är nödvändning. Om den önskade prestationsnivån är högre än företagets möjlighet 

att utnyttja den, kan nivån justeras. Detta är viktigt då den önskade prestationsnivån tas in i 

beräkningarna i hur förbättringsförslaget skall utformas. (ABB 4Q) 
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5 Resultat Crane Systems 
För att få en korrekt uppfattning av dagens situation på ABB PA och hur de arbetar med leverantörs 

återkoppling utförs en intervjustudie. De som intervjuats är de personer som ingår i dessa processer 

och som berörs av arbetets resultat. Intervjustudien, analysen och förbättringsförslagen bearbetas 

med hjälp av ABBs 4Q metod, som beskrivits tidigare i metoddelen. 

Kapitel fem är uppdelat i fyra delar som behandlar både Q1 och Q2 för respektive affärsenhet. Första 

delen redovisar resultatet från intervjustudien av Crane Systems (Q1) som sedan följs av del två som 

är en grundorsaksanalys av resultatet (Q2). I del tre redovisas resultatet från intervjustudien av 

Mining (Q1), sedan en grundorsaksanalys av resultatet i del fyra (Q2). 

5.1 Datainsamling/Processkartläggning (Q1) 
En del av leverantörsåterkopplingen baseras på de felrapporter som inrapporterats till Lotus Notes 

databasen Query/ Change (Q/C). Q/C är en databas som används för att hanterar de inkomna 

felrapporterna och fungerar som en samlingsplats för dessa. 

5.1.1 Leverantörsåterkoppling från felrapportering 
På Crane Systems genereras alla felrapporter p.g.a. defekta produkter eller eget förvållande av skada. 

Då inga kvalitetstester utförs innan installation, upptäcks avvikelserna inte förrän produkten 

installerats och systemet spänningssats. Undantag finns då kvalitetstester utförs av leverantören på 

ABBs begäran (t.ex. viktiga mekatroniska produkter), men generellt görs kvalitetstester inte på 

leveransprodukter. (Bilaga 1) 

Avvikelserapporteringsprocess – Avhjälpande & korrigerande 

Figur 1 Avvikelserapportering, avhjälpande & korrigerande, se bilaga 11 
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Ovanstående processkarta (Figur 1) har konstruerats för globala ABB som en universell 

avvikelserapporteringsprocess och finns tillgänglig i Crane Systems verksamhetssystem (Bilaga 11). 

Dokumenten i verksamhetssystemet är till för att beskriva avdelningens processer och hur de skall 

utföras korrekt. Enligt linjechefen för hårdvarukonstruktion (Bilaga 4) är denna processkarta inte 

implementerad i affärsenhetens verksamhet. Steget ”forum för ständiga förbättringar, Q-möten” finns 

inte i dagsläget på Crane Systems. Ytterligare ett steg som ännu inte implementerats är att 

prioriteringssteget i processkartan som skall utföras under Q-mötena, i dagsläget utförs prioriteringen 

av avdelningens produktansvariga. 

Hantering av felrapportering 
För att ge en överskådlig bild av hur affärsenheten behandlar felrapporteringen har jag konstruerat 

nedanstående processkarta (Figur 2). Den är baserad på den information som tillhandagivits från 

intervjun med en av Crane Systems felrapportansvariga. 

Felrapporteringen (1.0 Felrapport) kan utföras av projektledaren, igångköraren eller kund. 

Felrapporter från kunden rapporteras in i ett system kallat CCRP, men det kommer inte tas upp i denna 

rapport. Felrapporter från projektledaren eller igångköraren skickas till Crane Systems Logistics (1.1 

Sänd till Logistics) via mail samt en kopia till ansvarige produktägaren. (Bilaga 1)

Figur 2 Felrapportering (Avhjälpande), egenritad och baserad på intervjun med Crane Systems 
felrapportansvarig 
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Avhjälpande åtgärder 
Felrapportansvarige rapporterar in felrapporten i Lotus Notes Q/C databasen. Om informationen i 

felrapporten är ofullständig kontaktar felrapportansvarig konstruktion för råd (Figur 2, 1.2 Ta hjälp av 

konstruktion). Felrapportansvarig avgör sedan om den defekta produkten är ett garantiärende (Figur 2, 

1.4 Kontakta leverantör) eller om en ny order (Figur 2, 1.3 Ny order) skall göras. En ny order läggs 

när defekten är egenförvållad. Det felrapporterade godset skickas sedan till Crane Systems 

speditionsavdelning (del av Crane Systems Logistics) där felrapporteringsansvarig kontrollerar godset. 

(Bilaga 1) 

Godsmottagningen (Figur 2, 1.5 Godsmottagning) utförs av Crane Systems speditionsavdelning i 

Västerås. Godsmottagningen får inte utföras av samma person som lagt ordern. Vid godsmottagningen 

utförs en visuell kvalitetskontroll samt en kvantitetskontroll. (Bilaga 1) 

När godsmottagningen utförs och leveransen blivit accepterad levereras godset antingen till byggsajten 

(Figur 2, 1.6 Sänd till byggsajt) eller till slutsajten (Figur 2, 1.7 Sänd till slutsajt), beroende på vart 

godset behövs. Byggsajten är där kranarna framställs medans slutsajten är där kranarna monteras ihop 

hos slutkunden. (Bilaga 1) 

Korrigerande åtgärder 
Den som har det huvudsakliga ansvaret för att upptäcka leverantörsbrister är affärsenhetens 

produktansvariga. Produktansvarige skall granska vilka produkter och leverantörer som genererar flest 

felrapporter eller eventuellt ger störst påverkan i form av kvalitetsbristkostnader. (Bilaga 2) 

I arbetet att avgöra vilka produkter eller leverantörer som ger mest omfattande kvalitetsbrister eller 

kvalitetsbristkostnader används de inrapporterade felrapporterna. Det är upp till produktansvarig själv 

att avgöra hur och när sammanställning av inkomna felrapporter skall göras. Här nedan beskrivs 

tillvägagångssättet som används av Crane Systems produktansvarige för styrsystem. (Bilaga 2) 

Processen för korrigerande åtgärder 
De felrapporter som anländer som kopior till produktansvarige samlas i en Outlook mapp för att 

invänta senare bearbetning. Sammanställning av de inkomna felrapporterna görs en gång i halvåret. 

Det görs i ett excel dokument där sorteringsordningen baseras på antalet avvikelser för respektive 

produkt i förhållande till orderingången för produkten. (Bilaga 2) 

I samråd med linjechefen för hårdvarukonstruktion utvärderas sedan vilka produkter som kräver 

prioriterad tillsyn. Den statistik som produktansvarige får från de felrapporterade produkterna används 

för att kontrollera att vidtagna åtgärder ger resultat över tiden. (Bilaga 2) 

När prioriteringen färdigställts kallar produktansvarige affärsenhetens strategiska inköpschef och 

systemansvarige för den aktuella produkten till ett produktuppföljningsmöte. Tillsammans diskuterar 

de eventuella åtgärder som kan vidtas mot problemet. (Bilaga 2) 
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Informationsflöde för hanteringen av avvikelser 
Kartan med informationsflödet (Figur 3) är egenkonstruerad efter den information som givits mig från 

de olika intervjuerna som utförts på Crane Systems. Kartan är konstruerad för att ge en överskådlig 

bild av hur informationen bearbetas från de uppkomna avvikelserna i affärsenhetens olika projekt. 

 
Figur 3 Informationsflöde. egenritad, baserad på information från intervjuer 

Kort streckad linje  –  Kommunicerad återkoppling 

Lång streckad linje  –  Automatiskt genererat informationsflöde 

Linje    –  Manuellt genererat informationsflöde 

Informationsflödet (Figur 3) beskriver hur affärsenheten hanterar de inkomna felrapporterna för att i 

slutändan återkoppla avvikelserna till leverantören. 

Beskrivning av informationsflöde 
Projekt (P) Beskrivs under rubriken åtgärder (sida 9) för avhjälpande åtgärder. 

Linje Produktansvarig bearbetar avvikelser som berör dennes specifika ansvarsområde. 

Beskrivs under rubriken åtgärder (sida 9) för korrigerande åtgärder. Informationen 

som fås från felrapporterna diskuteras även på olika mötesforum. Se beskrivning av 

de olika mötesformerna under rubriken mötesforum (sida 12). 

Quality (Q) Affärsenhetens kvalitetssamordnare genererar statistik från de inkomna 

felrapporterna. Se beskrivning under rubriken mätning (sida 13), statistik från 

felrapportering. 
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5.1.2 Leverantörsåterkoppling från mötesforum 
Här nedan förklaras de existerande mötesforum som hålls på affärsenheten. Dessa är viktiga för 

leverantörsåterkopplingen då det är under dessa möten olika beslut fattas och insamlad information 

från uppkomna avvikelser diskuteras.  

Produktuppföljningsmöten 
Dessa möten skall hållas årligen och ansvaret ligger på affärsenhetens linjechefer att det blir gjort, 

även då det är produktansvariges ansvar att kalla till mötet samt att sammanställa material till det. På 

senare tid har dessa möten blivit bortprioriterade och inte hållits med det intervall som tidigare 

bestämts. En orsak är att affärsenhetens systemansvariga, som ansvarar över systemen som 

produkterna används inom, sällan är på plats fysiskt på ABB Crane Systems, Västerås. Majoriteten av 

arbetstiden befinner sig systemansvarige på projektsajt. Ytterligare en orsak till de bristande 

produktuppföljningsmötena är att systemansvaret har varit svårdefinierat. Det har därmed varit oklart 

vilka som varit systemansvariga för de olika produkterna. (Bilaga 4) 

Dessa möten protokollförs med hjälp av en framtagen mall som finns tillgänglig för alla inom Crane 

Systems. Under mötets gång skall produktansvarig och systemansvarig protokollföra vad de kommer 

fram till.  

Det finns ytterligare dokumentation som beskriver syftet med mötet (Bilaga 9) och de finns listade 

nedan. Syftet med mötet är bl.a. att: 

• Redovisa status på produkten (t.ex. att produkten är uppdaterad och håller jämna steg med 

konkurrenterna) 

• Redovisa kostnadskalkylen på produkten 

• Redovisa kvalitetsbrister 

• Besluta om ändringar i livscykelplanen 

• Besluta om vidareutveckling, underhåll och förbättringsåtgärder 

Utvecklingsmöten med leverantörer 
Dessa möten skall kallas av affärsenhetens inköpschef och skall hållas årligen. Linjechefen för 

hårdvarukonstruktion nämner i intervjun att dessa möten tidigare sällan ägt rum, innan ett nytt initiativ 

togs i år (2014). Linjechefen nämner även att han personligen endast medverkat på utvecklingsmöten 

med leverantörer som tillverkar ABBs egna produkter, men antar att samma mötesrutin även finns för 

övriga leverantörer. (Bilaga 4) 

Projektavslutningsmöten 
Dessa möten är till för att diskutera och lära sig av projektets framgångar samt motgångar under 

projektets gång. Det är sedan tidigare bestämt att dessa skall hållas i projektets slutskede, men enligt 
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linjechefen för hårdvarukonstruktion blir det sällan av. Anledningen är att rutinerna för dessa möten är 

otydliga. Ett annat problem är att motgångar i form av avvikelser i projekten inte längre är aktuella i 

projektets slutskede, då Crane Systems projekt sträcker sig över flera år. Avvikelserna har då antingen 

redan lösts eller blivit bortglömda då andra mer aktuella avvikelser prioriterats. (Bilaga 4) 

5.1.3 Mätning 
Statistik från felrapportering 
För att hålla medarbetarna uppdaterade på aktuella felrapporteringar sammanställs varje månad de 

inkomna felrapporterna och kommuniceras ut via affärsenhetens dokumentdatabas. (Bilaga 3) 

Den statistik som tas fram en gång per månad är: 

• Antal inkomna felrapporter 

o Vilka projekt som drabbats av flest avvikelser 

o Vilka produktkategorier som drabbats av avvikelser 

• De tio leverantörer med flest avvikelser 

Det tas även fram statistik årsvis för att ge en helhetsbild över problemområden: 

• Vilka 20 projekt som drabbats av flest felrapporter 

• Vilka 15 leverantörer som genererat flest avvikelser 

Statistiken är tillgänglig för affärsenhetens alla chefer som sedan kommunicerar ut den till 

avdelningens anställda på lämpliga möten. (Bilaga 3) 

Statistiken som tas fram av kvalitetssamordnaren används dock inte utav affärsenhetens 

produktansvariga, då dessa producerar egen statistik gällande deras specifika ansvarsområden. (Bilaga 

4) 

Mätetal 
För att säkerställa leveranskvaliteten används olika mätetal som ger en uppskattning av den levererade 

kvaliteten. På globala ABB används ett mätetal kallat Lots Accepted som visar på antalet leveranser 

med godkänd kvalitet i procent. Lots Accepted fungerar genom att en leverans blir tillägnad antingen 

en etta (korrekt kvalitet) eller nolla (avvikande kvalitet). Om en avvikelse upptäcks i en leverans får 

den en nolla och blir därmed benämnd som en felaktig leverans i mätetalet, även då endast en 

avvikelse påträffats i en leverans på t.ex. hundra enheter. På svenska PA används ett annat mätetal 

som används för samma ändamål, men är annorlunda utformat. Detta mätetal benämns som Parts Per 

Million (PPM) och visar på antalet avvikelser per miljon levererade enheter. (L. Bergquist, 2014) 
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På Crane Systems har varken Lots Accepted eller PPM ännu implementerats då affärsenheten inte 

utför några mätningar. Enligt ABBs regelverk skall affärsenheterna månadsvis rapportera in 

leverantörsbrister i form av ovanstående mätetal till centrala ABB (L. Bergquist, 2014) 
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5.2 Grundorsaksanalys (Q2) 
I analysdelen av Crane Systems lyfts de identifierade problemområden fram som uppdagats under 

intervjustudien, samt förklarar problemens inverkan på affärsenhetens processkvalitet. 

Problemområdena är rankade efter fiskbensdiagrammetoden som även går att beskåda i en 

överskådligare vy i fiskbensdiagrammet (Bilaga 13). Listningen rangordnas med verkan högst upp till 

orsak längre ner. Verkan är de problem som uppstår av de underliggande problemen som betraktas 

som orsaker. 

5.2.1 Bristande underlag för leverantörsåterkoppling 
Identifierade brister i informationsflödet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kort streckad linje  –  Kommunicerad återkoppling 

Lång streckad linje  –  Automatiskt genererat informationsflöde 

Linje    –  Manuellt genererat informationsflöde 

Beskrivning av brister i informationsflödet 
1. Uppföljningsmöten hålls sällan, vilket leder till att underlaget till leverantörsåterkopplingen blir 

vagt. (se rubrik uppföljningsmöten) 

2. Affärsenheten har inte implementerat en process för att använda sig av felrapporterna som 

mätnings underlag. (se rubrik mätning) 

Figur 1 Identifierade brister, baserad på intervjustudien, egenritad 
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3. Personalen som ansvarar för att utvärdera felrapporterna använder olika metoder. (se rubrik 

utvärdering av felrapporter) 

Uppföljningsmöten 
Uppföljningsmötena är till för att diskutera aktuella problemområden som produktansvarige 

identifierat från de inrapporterade felrapporterna. Under dessa möten skall produktansvariges 

prioriteringsordning av problemprodukterna presenteras och tillsammans med linjechefen och 

systemansvarig ta fram en förbättringsplan. När det är gjort kontaktas inköpschefen som för vidare 

diskussionen med leverantören. 

Dessa möten hålls inte med den frekvens som bestämts och dokumenterats. Från intervjustudien har 

ett antal orsaker till varför dessa möten inte hålls med rätt frekvens identifierats. 

Otydliga ansvarsområden 
Det är produktansvariges uppgift att kalla till uppföljningsmöten och se till att ta fram underlag för det 

som skall diskuteras på mötet. Dessa möten har inte blivit av årligen då bl.a. personer med 

systemansvaret varit otydligt. Inte förrän på senare tid har det blivit fastställt och allmänt känt vilka 

dessa är. Produktansvariga har därför haft svårt att fastställa vilka som skall kallas till mötet. Även när 

personen med systemansvar varit känd har mötesbokningen blivit problematisk då systemansvarig 

majoriteten av arbetstiden befunnit sig på annan ort. 

Utvärdering av felrapporter 
Produktägaren sammanställer de inkomna felrapporterna var för sig och utvärderar vilka 

problemområden som skall prioriteras. Riktlinjer för hur ofta arbetet skall utföras finns inte i dagsläget 

vilket har lett till att det är upp till produktansvarig själv att bestämma hur och när de utför 

sammanställningen och prioriteringsordningen. 

Produktansvarig för styrsystem på Crane Systems berättar att han sammanställer de inkomna 

felrapporterna en gång i halvåret eller när han har tid över. Att utvärdera avvikelserna sällan gör att 

avvikelserna riskerar att dyka upp flera gånger under perioden mellan uppföljningsmötena. 

Avsaknad av helhetsbild 
Då produktansvariga bearbetar de inkomna felrapporterna var för sig utan en uppfattning av 

leverantörens totala felfrekvens, finns risken att problemprodukter till synes verkar mindre 

problematiska än vad de egentligen är. Ett exempel skulle kunna vara att en leverantör som levererar 

produkter till ett flertal projekt på affärsenheten, men antalet leveranser till varje projekt är lågt. Även 

då dessa leveransers totala felfrekvens är hög, men de enskilda projekten endast upptäcker ett fåtal 

avvikelser beräknas en felaktig felfrekvens för leverantören då projektet inte kommunicerar mellan 

varandra. Leverantörens felfrekvens kan då bli låg när den beräknas separat av alla projekt, men den 

sammanlagda verkliga felfrekvensen är hög om alla avvikelser från de olika projekten summeras. 
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5.2.2 Projektavslutningsmöten 
En form av uppföljningsmöten Crane Systems projekt utför är projektavslutnings möten. Enligt 

dokumentationen skall dessa möten hållas i slutskedet av projekten och bl.a. ta upp problem projektet 

råkat ut för, vilka lärdomar som kan tas med och vad som bör förbättras inför kommande projekt. 

Projekten håller på i många år, vilket innebär att majoriteten av de upptäckta avvikelserna under åren 

inte längre är aktuella. Projektavslutningsmötena hålls för att identifiera bl.a. problemområden och då 

uppföljningsmötena som hålls av produktansvarig sällan hålls är dessa möten av ännu större vikt. 

De lösningar som används på de avvikelser som skett under projektets gång är intressanta att 

dokumentera för att möjliggöra spridning av nyfunnen kunskap. När lösningarna från tidigare problem 

är kända blir bearbetningen av liknande problem i framtiden lättare att hantera. I dagsläget 

dokumenteras inte lösningarna förutom om projektledaren tar eget initiativ. Projektavslutningsmötena 

är bl.a. till för att diskutera dessa lösningar, men då de enbart hålls i slutet av projektet är risken stor 

att många lösningar glömts bort om de inte redan dokumenterats. 

5.2.3 Defensiv kvalitetsutveckling 
Felgenerering i slutskedet 
All felrapportering sker p.g.a. defekta produkter från leverantör eller skada på grund av eget 

förvållande. Eventuella fel upptäcks när produkten installerats och testats i systemet hos kunden. Det 

innebär att eventuella fel upptäcks i det absolut sista steget i kedjan och kan innebära onödiga 

kostnader och förseningar om produkten är väsentlig för systemet. 

Avhjälpande & korrigerande åtgärder 
Affärsenheten har en väl fungerande process för den avhjälpande funktionen. Personalen har tydliga 

ansvarsområden och vet vart de kan få hjälp när otydliga felrapporter kommer in med otillräcklig 

information. Problemet ligger i processen för korrigerande åtgärderna där rutinerna varierar. Då 

produktansvariga själva bestämmer över hur ofta en sammanställning av produktavvikelser skall 

utföras finns det stor risk att detta glöms bort under en längre tid. Under denna tid kan flertalet 

avvikelser av liknande karaktär uppstå som egentligen skulle kunna undvikits om den korrigerande 

funktionen varit mer aktiv. 

5.2.4 Mätning 
Parts Per Million (PPM) 
Crane Systems har en väl fungerade felrapporteringsprocess med alla grundläggande funktioner 

implementerade för att införa mätetalet PPM. För att  använda denna mätning krävs att alla 

avvikelser rapporteras, vilket redan görs på affärsenheten. Det som nu behövs är att 

felrapportansvariga blir upplysta om att när en avvikelse hittas i en leverans skall detta noteras i en 
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lämplig databas, som har koll på både antal levererade enheter och de fel som noterats av 

felrapportansvarige. 
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6 Resultat Mining 

6.1 Datainsamling/Processkartläggning (Q1) 
Det huvudsakliga underlaget för leverantörsåterkopplingen på Mining är tänkt att vara de inkomna 

felrapporterna. 

6.1.1 Leverantörsåterkoppling från felrapportering 
Hantering av felrapporter 
Det är projektledarens ansvar och uppgift att rapportera in upptäckta avvikelser inom sitt projekt. 

Exempel på avvikelser som rapporteras är fältreturer, specifikations avvikelser och konstruktionsfel. 

(Bilaga 7) 

Enligt affärsenhetens verksamhetssystem skall felaktigheter, brister och förbättringsförslag rapporteras 

in i ett system kallat Proposal Management (se bilaga 8), men det stämmer inte överens med 

verkligheten. En projektledare på Mining, nämner i intervjun att han inte känner till detta system. 

Istället används ett databas system kallat C2 för att rapportera in felrapporter. (Bilaga 7) 

Riktlinjer för felrapportering 
Mining har en 100 000kr riktlinje för när avvikelser skall rapporteras. När en avvikelse upptäckts skall 

en kostnadsbedömning utföras av projektledaren och endast om avvikelsen överskrider den ordinarie 

orderbudgeten med 100 000kr skall en felrapportering utföras. (Bilaga 5) 

Felrapporteringen utförs dock väldigt sällan enligt Minings kvalitetschef och endast mycket stora 

avvikelser rapporteras (Bilaga 5). En projektledare på mining säger i en intervju att en möjlig orsak till 

att felrapporteringen sällan utförs är p.g.a. den bristande återkopplingen till projektledaren som utför 

felrapporteringen. Projektledaren ser felrapporteringen endast som ett statistikunderlag istället för ett 

hjälpmedel. (Bilaga 7) 

Avhjälpande åtgärder 
Projektledaren sköter kontakten med leverantören för att lösa den inträffade avvikelsen. De allra flesta 

påträffade avvikelser sköts internt inom projektet utan att bli felrapporterad till databasen. När 

avvikelse endast bearbetas internt i projektet når informationen om avvikelsens uppkomst inte 

resterande intressenter inom organisationen då ingen rapportering görs. Mindre kostsamma avvikelser 

(<100 000kr) lägger projektledaren ingen energi på då det anses mer lönsamt att köpa in nytt 

omgående, för att spara tid. (Bilaga 5) 
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Korrigerande åtgärder 
Linjechefen för avdelning system-/ produktavvikelsen berör, ansvarar för att felrapporten analyseras 

samt att lämpliga korrigerande åtgärder vidtas. Det finns inga dokumenterade rutiner över hur 

processen för korrigerande åtgärder skall se ut, utan det bestämmer linjechefen själv. (Bilaga 5) 

På affärsenheten finns det inga rutiner eller bestämmelser för hur de korrigerande åtgärderna skall tas 

fram. Det finns dock ansvarsbeskrivningar för vilka som ansvarar för de olika delarna av processen. 

Linjechefen har majoriteten av ansvaret för denna del och bestämmer själv prioriteringsordningen av 

de inkomna felrapporterna. Han ansvarar även över återkopplingen till leverantören och eventuella 

förbättringsarbeten för att minska risken att liknande avvikelser skall ske igen. (Bilaga 5) 

För att någon på affärsenhetens skall ha en helomfattande bild av vad som pågår i 

leverantörssamarbetet finns en Supply Chain Manager (SCM). Denne fungerar som en länk mellan 

affärsenhetens projekt och leverantörer. När en projektledare behöver komma i kontakt med en 

leverantör skall kommunikationen gå genom SCM till leverantören. Detta för att SCM skall ha den 

helomfattande bilden av vad de olika parterna kommer överens om. 

Informationsflöde för hanteringen av avvikelser 
Då Mining själva inte har någon dokumentation på hur avvikelserna kommuniceras har jag konstruerat 

en egen informationsflödeskarta med den information som givits mig från intervjun med operation 

excellens chefen (kvalitetschef) för Mining (Bilaga 5).  

 
Figur 5 Informationsflöde, egenritad, baserad på information från Minings kvalitetschef (bilaga 5) 
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Kort streckad linje  –  Kommunicerad återkoppling 

Lång streckad linje  –  Automatiskt genererat informationsflöde 

Linje    –  Manuellt genererat informationsflöde 

Beskrivning av informationsflöde 
Sajt  Godsmottagning sker på sajt när ordern anländer från leverantör. (Bilaga 5) 

Projekt (P)  Projektledaren rapporterar in påkomna avvikelser i C2-databasen när avvikelsens 

kostnad överskrider 100 000 kr från den ursprungliga orderbudgeten. (Bilaga 5) 

Om påträffade avvikelsen rör en ABB leverantör rapporteras avvikelsen till CCRP-

databasen (kundklagomål). Projektet är ansvarigt för att lösa problemet med 

leverantören på kort sikt (avhjälpande). (Bilaga 5) 

Linjen Linjefunktionen får en kopia av felrapporten som sedan tas ut av ansvarig linjechef ur 

databasen. Linjechefen är ansvarig över förbättringsarbetet för att vidta lämpliga 

korrigerande åtgärder. (Bilaga 5) 

Quality (Q) Kvalitetsansvarig rapporterar in de inkomna avvikelserna manuellt från C2 in i OPEX 

Analyser. (Se beskrivning av OPEX Analyser och OPQ under rubriken mätning). 

Stora leverantörskvalitetsbrister tar kvalitetsansvarig ledningen för och bearbetar 

problemet tillsammans med leverantören. (Bilaga 5) 

6.1.2 Leverantörsåterkoppling från mötesforum 
Mötesforum är av stor vikt för leverantörsåterkopplingen då det är under dessa sammanträdanden 

olika intressenter inom affärsenheten får möjlighet att diskutera uppkomna avvikelser och eventuella 

korrigerande åtgärder. Under mötena kan uppkomna problemområden sammanställas och beslut fattas 

för hur problemen skall attackeras. 

Projektavslutningsmöten 
Nyligen har Mining börjat med projektavslutningsmöten där de diskuterar problem projektet råkat ut 

för. Dessa möten protokollförs och kan i vissa fall användas som grund för framtida 

utvecklingsprojekt. Enligt en projektledare på Mining är den största nyttan med dessa möten att 

projektledarna får en uppfattning av avvikelsernas storlek, då avvikelserna även kan förekommit i 

andra projekt (Bilaga 7). 

6.1.3 Kontinuerligt lärande 
Återföring av erfarenheter 
För att sprida erfarenheter från gångna projekt rekommenderas projektledarna att en gång per år 

sammanfatta det gångna årets erfarenheter. Exempel på erfarenheter som bör dokumenteras är 
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felaktigheter/ brister, avsaknad av funktioner, brister i underlag och rutiner och konkurrenters 

lösningar. Tanken är att dessa dokument skall fungera som en återföring av hur systemen/ produkterna 

fungerar och underhålls. De kan även användas som underlag för nya idéer till utvecklingsprojekt och 

förbättringsförslag till affärsenhetens interna processer. (Bilaga 8) 

Alla projektledare känner dock inte till dessa riktlinjer. Frågan ställdes till en av Minings projektledare 

som svarade att han inte hört eller sett dokumentationens och dess riktlinjer. (Bilaga 7) 

6.1.4 Mätning 
Statistik från felrapportering 
Det huvudsakliga ansvaret för framtagning av statistik från felrapporteringsdatabasen är affärsenhetens 

kvalitetschef. Den enda statistik som genereras med en kontinuerlig basis är affärsenhetens 

förbättringspotential (OPQ, se nästa rubrik) med hjälp av OPEX Analyser. OPEX Analyser är en 

databas som hanterar och loggar olika mätvärden.  (Bilaga 5) 

OPQ & OPEX Analyser 
Kvalitetschefen rapporterar in felrapporterna från databasen C2 en gång i månaden. För att möjliggöra 

denna rapportering krävs att kostnadsbedömningar gjorts på de avvikelser felrapporterna omfattar. 

Med hjälp av OPEX Analyser beräknas ett OPQ värde (Opportunity From Perfecting Quality) som ger 

en riktlinje på affärsenhetens möjliga kostnadsbesparingar. OPQ värdet är alltså den 

förbättringspotential affärsenheten kan nå genom att förbättra dess processer och därmed minska 

kvalitetsbristkostnaderna. (Bilaga 5) 

Minings aktuella OPQ värde är <2%. 

Mätetal 
Då felrapporteringen inte rapporteras in som bestämt är det inte heller möjligt att ta fram korrekta 

mätvärden för mätetalen lots accepted och PPM. (Bergquist. L, 2014) 
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6.2 Grundorsaksanalys (Q2) 
I analysdelen av Mining lyfts de identifierade problemområden som uppdagats under intervjustudien 

fram, samt förklarar problemens inverkan på affärsenhetens processkvalitet. Problemområdena är 

rankade efter orsak-verkan metoden som även går att beskåda i en överskådligare vy i 

fiskbensdiagrammet (Bilaga 10). Listningen är rangordnat med verkan högst upp till orsak längre ner. 

Verkan är de problem som uppstår av de underliggande problemen som betraktas som orsaker. 

6.2.1 Bristande underlag för leverantörsåterkoppling 
Identifierade brister i informationsflödet 

 
Figur 6 Identifierade brister, baserad på intervjun med minings kvalitetschef (bilaga 5), egenritad 

Kort streckad linje  –  Kommunicerad återkoppling 

Lång streckad linje  –  Automatiskt genererat informationsflöde 

Linje    –  Manuellt genererat informationsflöde 

Beskrivning av brister i informationsflödet 
1. Felrapportering till databasen C2 utförs sällan. 

2. Inga dokumenterade rutiner över de tillvägagångssätt affärsenheten använder för att återkoppla till 

leverantören för att utvärdera korrigerande åtgärder och diskutera fram förbättringsplaner. 

3. Samma som nr 2. 

4. Projektledaren går runt Supply Chain Managern (SCM) och kontaktar leverantören direkt. (läs mer 

under rubrik korrigerande åtgärder) 
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Uppföljningsmöten 
Avsaknaden av dokumenterade rutiner över frekventa uppföljningsmöten är en av de mest sannolika 

orsakerna till den bristande leverantörsåterkopplingen då syftet med dessa mötet är att utvärdera 

affärsenhetens förbättringspotential. 

Här nedan analyseras de identifierade orsakerna till varför uppföljningsmötena sällan hålls och de 

mest sannolika grundorsakerna. 

Uppföljning av inrapporterad avvikelse 
Den som ansvarar för uppföljningen av inrapporterade felrapporter är produktansvarig för den 

specifika produkten inom projektet. Att produktansvariga finns internt inom projekten gör att ingen 

har en helhetsbild över affärsenhetens användning av respektive produktområde. När produktansvarig 

då tar hand om de uppkomna avvikelserna inom projektet är risken stor att andra projekt där samma 

eller liknande produkter används inte får reda på den uppkomna avvikelsen. Avvikelsen riskerar då att 

upprepas i andra projekt, samt att lösningen inte är känd förutom i det specifika projektet avvikelsen 

först uppstod i, då lösningen aldrig loggas samt att felrapporten sällan rapporteras in. 

6.2.2 Bristande felrapportering 
Ansvaret för att rapportera in uppkomna avvikelser ligger helt och hållet på projektledaren. Den som 

identifierat avvikelsen rapporterar dess uppkomst till projektledaren som sedan bedömer om 

avvikelsen skall rapporteras eller inte. Majoriteten av de upptäckta avvikelserna rapporteras aldrig in i 

databasen C2 utan löses enbart internt i projektet. En projektledare på Mining som intervjuats anser att 

projektledarna sällan har tid att skriva felrapporter och därför prioriterar bort dem om inte en riktigt 

stor avvikelse påträffats (Bilaga 7). 

Kostnadsbedömning 
Anledningen till varför majoriteten av de upptäckta avvikelserna inte rapporteras in är p.g.a. 

affärsenhetens riktlinje för när avvikelse ska rapporteras. Kostnadsbedömningen avgör om avvikelsen 

är tillräckligt omfattande för att påverka affärsenheten i en större grad än vad som accepteras. 

Riktlinjen säger att avvikelser som överskrider den ordinarie orderbudgeten med 100 000kr skall 

rapporteras in i felrapport databasen C2. Den som skall utföra kostnadsbedömningen är 

projektledaren, men från de utförda intervjuerna har det blivit känt att kostnadsbedömningen sällan 

görs då den är tidskrävande. Projektledaren använder istället sina tidigare erfarenheter och sunda 

förnuft för att avgöra om avvikelsen överskrider gränsen. En sådan bedömning är med största 

sannolikhet inte tillräckligt exakt för att ett korrekt beslut skall kunna fattas vilket leder till att många 

avvikelser är mer omfattande än vad projektledaren bedömer dem att vara. 
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Återkoppling till projektledaren 
Projektledaren som ansvarar för felrapporteringen och som bedömer om en rapportering är nödvändig 

upplever att han/ hon sällan får återkoppling på den utförda avvikelserapporten. När projektledaren 

inte uppdateras om avvikelsehanteringsarbetet från den funktionella linjen kan denne få uppfattningen 

att rapporteringen inte kommer till användning. De kan då få intrycket av att rapportering endast 

används till att generera statistik. 

Då projektledaren uppfattar att de befinner sig i konstant tidspress blir uppgifter som anses mindre 

väsentliga bortprioriterat.  

Korrigerande åtgärder 
Avsaknaden av rutiner över det systematiska arbetet med korrigerande åtgärder leder till att de 

återkommande avvikelserna inte alltid blir prioriterade. Det kan leda till ett ”släcka bränder” 

tillvägagångssätt. Om inte de återkommande avvikelserna bearbetas när de fortfarande ger små 

kvalitetsbristkostnader riskeras att de i ett senare tillfälle blommar ut och ger en större kostnad. 

De som ansvarar för de korrigerande åtgärderna är produktansvarig i samarbete med linjechefen, 

systemansvarig och i slutändan affärsenhetens Supply Chain Manager (SCM). SCM’s delaktighet i 

processen för korrigerande åtgärder är liten och de medverka endast i slutskedet vid diskussion med 

leverantören. 

Från intervjun med affärsenhetens Supply Chain Manager kom det fram att projektledarna ofta gick 

runt SCM för att kontakta leverantören. Tanken bakom SCM är att denne skall besitta en helhetsbild 

över samarbetet med leverantörerna, vilket försvåras när de inte bli involverade i diskussionerna. 

6.2.3 Mätning 
OPQ- värde 
OPQ- värdet är ett tal som beräknas med hjälp av OPEX analyser där kvalitetsansvarig rapporterar in 

de inkomna felrapporterna och deras kostnader. OPQ-värdet är ett tal som ger en viss uppfattning av 

affärsenhetens förbättringspotential i avseende på kvalitetsbrister som ger onödiga kostnader. 

Tidigare har vi kunnat konstatera att affärsenheten inte rapporterar in alla avvikelser som upptäcks i de 

olika leveransprojekten. Då OPQ värdet baseras på de inkomna felrapporterna och de utförda 

kostnadsbedömningarna blir värdet opålitligt när inte alla avvikelser rapporteras. Avdelningens OPQ 

värde på <2% är allmänt överenskommet av studiens intervjupersoner ett orimligt värde, vilket kan 

anses som en bekräftelse på att felrapportering inte utförs i tillräcklig utsträckning. (Bilaga 5) 

6.2.4 Defensiv kvalitetsutveckling 
Avvikelsehanteringen görs ur ett produktperspektiv där produktfel ger en signal att något är fel. När en 

avvikelserapport endast sker vid en produktavvikelse och det endast är då leverantören får en 
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återkoppling riskerar ABB att lura in leverantören i en falsk säkerhet att deras levererade produkter är 

helt perfekta ända tills den är riktigt dålig. När problemet gått till denna gräns finns det små marginaler 

att agera strategiskt. Leverantören kan då komma att prioritera att leverera kvalitativa produkter 

genom omfattande kvalitetskontroller, vilket ökar deras tillverkningskostnader. ABB riskerar då att 

utsättas för dessa extrakostnader i form av höjt produktpris. 
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7 Benchmark - ABB Offshore Wind 
Connection (OWC) 

Detta kapitel presenterar resultatet från den benchmark som utförts på ABB Offshore Wind 

Connection. Detta kommer sedan vara en del av underlaget till förbättringsförslagen till ABB PA. 

7.1 Bakgrund 
För att finna eventuella lösningar på Crane Systems och Minings problem med implementeringen av 

viktiga mätetal för att skapa ett effektivare leverantörssammarbete, gjordes en benchmark med ABBs 

Offshore Wind Connection (OWS). OWC är verksamma inom tillverkningen av vindkraftverk ute till 

havs där de erbjuder sina kunder världsledande teknologi och service för byggandet av kraftverken. 

Det som gör OWC till en lämplig kandidat att utföra en benchmark mot är att deras verksamhet består 

utav stora leveransprojekt, precis som för Crane Systems och Mining. OWC är en relativt nystartad 

verksamhet som byggts upp med ett modernt tänk från grunden, vilket skiljer sig från Crane Systems 

och Mining som funnits under en längre tid. Det innebär att de behöver utveckla sin verksamhet mer 

kontinuerligt och radikalt för att hänga med i utvecklingen. Tanken var att genom att studera OWC 

verksamhetsstruktur hitta fungerande metoder och verktyg som eventuellt kan implementeras på Crane 

Systems och Mining. Detta för att hitta en lösning på de problem denna rapport omfattar. 

OWC kategoriserar sina inköp inom de två större områdena plattform och sub products. 

Plattformsinköpen är strategiskt tunga inköp där många underleverantörer ingår i produktens 

utformning. Exempelvis kan kedjan vara fyra steg lång innan kunden kommer i kontakt med 

produkten, leverantör-leverantör-ABB-kund. Det gör leverantörssamarbetet mer komplext då ABBs 

leverantör har en egen underleverantör som de beställer plattformsbygget av. Utbudet av leverantörer 

som kan tillverka önskvärd plattformsstorlek är begränsad vilket försämrar ABBs inflytande över 

leverantören. Innan leverantör väljs gör OWC alltid en fullskalig leverantörsundersökning och ISO 

9001 revision av leverantören. Inget kontrakt skrivs under utan att leverantören gått igenom ISO 9001 

utvärderingen. Revisionerna utförs av Quality Excellence, ibland i tvärfunktionella projekt när speciell 

kompetens krävs. 

Den mindre kategorin sub products består av ”standardköp” och mindre produkter som kan tillverkas 

av ett större antal leverantörer. Det ger ABB ett starkare inflytande över leverantörerna samt 

möjligheten att jämföra leverantörer mot varandra. För att säkerställa att leverantörerna uppfyller de 

krav ABB ställer på dem genomför OWC kontinuerliga revisioner på leverantörerna. 
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7.2 Struktur 
OWC har strukturerat upp sin verksamhet med två typer av funktioner, projekt samt linjefunktion. 

Projektfunktionen är ansvarig för att projekten blir utförda och bestämmer vad som görs medan 

linjefunktionen äger kompetensen och resurserna. Även Crane Systems och Mining är 

uppstrukturerade med projekt och en linjefunktion, vilket ökar sannolikheten för att OWC lösningar 

och metoder inom kvalitet även kan fungera på Crane Systems och Mining. 

7.3 Säkerställning av kvalitet 
I projekten finns utsedda kvalitetsansvariga från Quality Excellence som kontinuerligt utför revisioner 

under projektets gång. För att underlätta dessa revisioner använder OWC sig utav ett ”spindelnäts 

verktyg”. Verktyget hjälper kvalitetsansvarig att jämföra parternas åsikter angående projektet. 

Verktyget är uppbyggt med olika påståenden uppskrivna mellan nätets trådar (Figur 7) med 

siffergradering där parterna fyller i hur väl leverantören eller ABB uppfyller påståendet. 

 
Figur 1 Spindelnätsverktyg (modifierad) 

7.4 Loggning av fel 
Den som hittar en avvikelse är även skyldig att rapportera den. Ansvaret är alltså flyttat från 

projektledaren ner till projektets personal. I projekten finns en utsedd ”disciplinansvarig” som ansvarar 

över att alla gör en avvikelserapportering när ett fel påträffats. När felrapporten är skriven och 

rapporterad, kontaktas en Case Manager (linjefunktionen) som utser lämplig personal för att lösa 

problemet (avhjälpande). Den avhjälpande funktionen sköts av Engineering (linjefunktionen) som 

arbetar fram en Technical Qualification och Supply (linjefunktionen) kontaktar leverantören. 
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Lösningen skall loggas i databasen och när lösningen är utförd kan Case Managern checka av 

felrapporten. 

När ett fel blir återkommande trots att problemet lösts tidigare, kopplas Quality Excellence från 

linjefunktionen in i ärendet. 

Om avvikelsen som skett riskerar att uppstå i fler projekt, överlåts ansvaret över avvikelsen till 

produktägaren (Preventiv Action). 

För att ge felrapporten en extra dimension görs en kostnadsbedömning. Denna används för att 

möjliggöra en grov prioritering i avvikelsehanteringen. 

7.4.1 Felrapportsstatistik 
Med kontinuerligt mellanrum (ca en gång i månaden) hålls kvalitetsmöten. Kvalitetsmötena sköts av 

ett kvalitetsnätverk som består utav en kvalitetsansvarig från varje avdelning i linjefunktionen. Under 

dessa möten bearbetas den information som kan fås ur databasen över inkomna felrapporter under 

periodens gång. 

7.4.2 Felrapporteringsmotivation 
På OWC har budgetansvaret flyttats ner till de lägre instanserna, men det huvudsakliga ansvaret över 

budgeten hålls av projektledaren. Istället för att projektledaren blir den enda som ansvarar över 

budgeten portioneras WBS (Work-Breakdown-Structure) budgetar ut till de olika medverkande 

parterna i projektet. De lägre nivåerna blir då mer benägna att logga avvikelser för att ge underlag till 

varför en försening eller överskriden budgeten eventuellt kommer att ske. 

Inkomna felrapporter kontrolleras av projektledaren för att säkerställa att avvikelsen verkligen har 

skett. Detta för att motverka att felrapporter skrivs som undanflykt för att kunna dra över budgeten. 

7.4.3 Ansvar kvalitet 
• Kallelse till möte sköts av projektledaren. 

• Projektet rapporterar avvikelser till databasen. 

• Case Manager ansvarar över den avhjälpande funktionen. 

• Linjefunktionen (bestående av kvalitetsnätverket och produktägare) sköter förbättringsåtgärderna 

(korrigerande åtgärder). 

OWC använder sig av en metod kallad ”lessons learned” (best practice). Metoden används i slutskedet 

av ett projekt och kan användas för att utvärdera vad som kan förbättras inför kommande projekt. Det 

blir då en form av signal till kvalitetsnätverket om eventuellt nödvändiga korrigerande åtgärder. 
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8 Analys och förbättringsförslag (Q3) 
I denna del presenteras en analys av grundproblemen samt förslag på förbättringar. Förslagen 

baseras på erkända metoder och kvalitetsverktyg inom industrin samt den benchmark som gjorts med 

Offshore Wind Connection (OWC). Kapitlet avslutas med förslag på hur förbättringsförslagen skall 

utformas för att dess effekter skall bli långvariga, vilket går i linje med ABB 4Q modells fjärde del, 

bevara. 

Då både Mining och Crane Systems har liknande problem inom området rapporten behandlar, 

omfattar dessa förslag båda affärsenheterna. De lösningar som endast avser en av affärsenheterna 

har en egen underrubrik med affärsenhetens namn. 

Det kapitlet ämnar besvara är studiens huvudfråga: Hur skall ABB PA utveckla sina interna 

kvalitetsrutiner för att kunna generera statistik av värdefull information och i slutändan återkoppla till 

leverantören angående deras levererade kvalitet? 

8.1 Förflytta utförandet av felrapportering 
En av huvudorsakerna till varför felrapportering sällan görs på mining har visat sig vara tidsbrist, 

enligt en av affärsenhetens projektledare. Att sätta tidsbrist som en grundorsak baserat på en 

projektledares egen åsikt kan anses som ett svagt bevis, men då projektledarna uppenbarligen missar 

att utföra felrapporteringen, kan det mycket väl stämma. Ansvaret för felrapporteringen ligger i 

dagsläget på projektledaren som både ansvarar och utför rapporteringen. Genom att förflytta 

utförandet av felrapporteringen till individen som uppmärksammat problemet kan ansvaret spridas ut 

och bli mer lätthanterligt. Projektledaren bör fortfarande behålla ansvaret för att rapporteringen blir 

utförd, men inte själv utföra rapporteringen. 

Då ansvaret fortfarande ligger på projektledaren över att rapporteringen blir korrekt utförd bör 

rapporten skickas in av projektledaren. Individen som utför rapporten skickar den till projektledaren 

som sedan godkänner och rapporterar in den i databasen. 

8.1.1 Mining 
Om projektpersonalen som upptäcker avvikelsen skall utföra felrapporteringen bör 100 000kr 

riktlinjen tas bort. Att utföra en kostnadsbedömning har visat sig vara tidskrävande och resulterat i att 

felrapporteringen inte utförs. Då felrapporteringen till databasen inte enbart är till för att den 

avhjälpande funktionen skall kunna bearbeta avvikelsen utan även är viktig för att generera nödvändig 

statistik bör alla avvikelser rapporteras. Många mindre avvikelser kan i det långa loppet ge stora 

kostnader vilket därmed kan undvikas om korrekt statistik kan genereras från databasen. 
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8.2 Återkoppling till projektledaren 
För att öka motivationen till felrapporteringen är det viktigt att projektledaren får kontinuerlig 

uppföljning av hanteringen av felrapporten. Om projektledaren endast rapporterar in avvikelserna utan 

att få återkoppling riskeras att projektledaren endast ser rapporteringen som statistikgenerering. Det är 

viktigt att få med personen med ansvaret genom hela processen för att öka motivationen och förstärka 

helhetsbilden. 

8.3 Implementera rutiner för uppföljningsmöten 
För att uppnå en offensiv kvalitetsutveckling måste systematiska rutiner för korrigerande åtgärder 

etableras på affärsenheten. Med det menas att avdelningen aktivt skall söka efter möjliga 

problemområden som därefter kan bearbetas för att undvika framtida kvalitetsavvikelser. För att byta 

från dagens defensiva kvalitetsutveckling till en offensivare kvalitetssyn bör tydliga rutiner för 

uppföljningsmöten etableras. Dessa möten skall hållas med en jämnare frekvens än vad som är 

bestämt i dagsläget då dagens rutiner visat sig otillräckliga. 

För att få en mer aktiv kvalitetsutveckling bör uppföljningsmötena av inkomna felrapporter hållas med 

en jämnare frekvens t.ex. halvårsvis. Mötena blir därmed mindre omfattande och mer fokus kan läggas 

på problemområden som fortfarande är aktuella. 

8.4 Förtydliga ansvaret för 
felrapporteringsdatabasen  

8.4.1 Crane Systems 
Affärsenheten har redan de nödvändiga felrapporteringsprocesserna och funktionerna etablerade för att 

beräkna PPM. Det som nu behövs är att felrapportansvariga blir upplysta om att när en avvikelse hittas 

i en leverans skall detta noteras i en lämplig databas, som har koll på både antal levererade enheter och 

de fel som noterats av felrapportansvarige. Denna databas bör hanteras av Crane Systems 

kvalitetssamordnare som kontinuerligt kontrollerar mätetalet PPM och förmedlar mätningarna vidare 

inom organisationen. För att dra nytta av mätetalets fulla potential kan kvalitetssamordnaren sortera 

mätningarna efter t.ex. leverantör, projekt, produkt eller produktkategori. Det blir då lättare att 

upptäcka problemområden beroende på vad man söker efter. Om affärsenheten exempelvis vill utföra 

en leverantörsundersökning, sorteras mätningarna efter leverantörer, vilket då kan visa leverantörernas 

individuella PPM. Om affärsenheten däremot vill undersöka vilka produkter som har högst felfrekvens 

sorteras mätningarna efter produkt. Det går då att se produkternas individuella PPM tal och därefter 

fatta beslut om t.ex. prioriteringsordningen för korrigerande åtgärder. 
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8.5 Implementera en felrapporteringsprocess 
8.5.1 Mining 
För att möjliggöra mätning av viktiga kvalitetsfaktorer behöver Mining utveckla sin 

felrapporteringsprocess. Som tidigare nämnts har Crane Systems en väl fungerande 

felrapporteringsprocess för den avhjälpande funktionen, vilket med fördel kan anammas av Mining. 

Då båda affärsenheterna arbetar med liknande typ av leveransprojekt, borde detta gå att implementera 

på Mining utan större modifieringar. När Mining realiserat en väl fungerade felrapporteringsprocess 

har de alla möjligheter att införa mätetal som PPM, lots accepted och OPQ. 

I dagsläget ansvarar Minings kvalitetschef hanteringen av statistikgenereringen från de inkomna 

felrapporterna, även då statistiken blir missvisande p.g.a. den bristande rapporteringen. När 

felrapporteringsprocessen implementerats kan kvalitetschefen generera korrekt statistik som kan 

hjälpa affärsenheten att införa ett effektivare leverantörssamarbete. Med hjälp av mätetalen kan 

affärsenheten disponera sina resurser effektivare genom att lägga dem på rätt ställen. Mätetalen lägger 

även grund till leverantörsåterkopplingen, då leverantörernas leveranskvalitet kan ställas mot varandra. 

På detta sätt kan Mining hjälpa sina leverantörer att utvecklas genom att informera dem om deras 

egentliga produktkvalitet i form av deras felfrekvens. 

8.6 Bevara (Q4) 
När nya metoder och processer implementeras är det viktigt att utföra det på ett sätt som ger en bra 

grund för bevaringen av förbättringarna. Det går att ses som en byggnation av ett hus, ett hållbart hus 

kräver en väl utformad grund att stå på, annars fallerar huset efter en tid. Fungerar i princip likadant 

för en affärsenhets kvalitetsutveckling då det krävs en genomtänkt implementering samt mätetal som 

bevisar att förbättringarna håller vad dem konstruerades för. Om implementeringen görs hastigt utan 

att alla de parametrar som påverkar bevaringen av förbättringen betraktas, riskerar affärsenheten att 

efter en tid falla tillbaka i samma inarbetade hjulspår som förr. 

I detta fall är det viktigt att kommunicera ut förbättringsförslagen till personalen som berörs och föra 

en aktiv diskussion angående förslagens verkan på affärsenheten. Att personalen får medverka i 

kvalitetsutvecklingsprocessen gör att de lättare accepterar implementeringen, då de känner en form av 

delaktighet, samt att de redan kan förbättringsförslagen och då inte kräver en lika omfattande 

inlärningsprocess. (Beer & Walton, 1987) 

När implementeringen av förbättringsåtgärderna utförs gäller det att bevara dem genom att kontrollera 

att de utför vad de konstruerats för. Att upprätta lämpliga mätetal för processen gör att 

kvalitetsansvariga kan kontrollera förbättringens verkan på verksamheten. Det går då att upptäcka när 

affärsenheterna börjar gå tillbaks i det tidigare utförandet och tänket, vilket ger en möjlighet till 

korrigering om detta sker. (Keeble et.al, 2003). 



 

38 

 

Ett användbart mätetal kan beräknas från de inrapporterade felrapporterna, Part Per Million (PPM), 

vilket ger en uppskattning av leverantörens eller en viss produkts avvikelsefrekvens. Detta mätetal 

används i dagsläget på delar av PA, men har ännu inte implementerats på Mining och Crane Systems. 

Genom att förbättra felrapporteringen på affärsenheterna möjliggörs en frekventare 

kvalitetsåterkoppling till leverantören och därmed en säkrare kvalitet, vilket då skall återspeglas i 

mätetalet PPM. 
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9 Diskussion 
I detta kapitel presenteras mina egna tankar runt resultatet och slutsatserna från studien. 

Diskussionen tar även upp viktiga limiterande aspekter med arbetet som läsaren behöver ta hänsyn till 

för att kunna dra maximal nytta av rapporten. 

9.1 Mining 
Att omfattande kvalitetsåterkopplingsrutiner ännu inte implementerats beror bl.a. på att 

felrapporteringsprocessen begränsas av 100 KKR riktlinjen som används på affärsenheten, samt 

projektledarnas attityd mot felrapporteringen. Den allmänna attityden mot felrapporteringen är att den 

är omständlig och inte skapar något extra värde för affärsenheten, vilket medfört att felrapporteringen 

ibland uteblir. Riktlinjen som beskriver när en felrapportering skall utföras och när den kan undvaras 

är beskriver så att den kan tolkas olika. När en riktlinje är öppen för tolkning innebär det att 

personalen kan uppfatta riktlinjen olika och därmed använda sig utav den annorlunda i förhållande mot 

den ursprungliga tanken bakom riktlinjen. 

Att personalen anser felrapporteringen överflödig kan bero på att de ännu inte blivit tillräckligt 

informerade om fördelarna med felrapporteringen. Att implementera en felrapporteringsprocess utan 

att nå ut med informationen om funktionens fördelar och nytta, till personalen som skall använda 

funktionen, finns risken att felaktiga antaganden om funktionen tas. När nyttan inte är glasklar för 

personalen är risken överhängande att funktionen inte används i den utsträckning som är önskvärd. 

Eventuella felaktiga antaganden om funktionen kan leda till en så kallade demoralisering där 

personalen slutar att utföra felrapporteringen och gör det acceptabelt att bortse från den. 

Examensarbetet utfördes med hjälp av en intervjustudie av affärsenheternas personal, där 

informationen från intervjuerna sammanfattades i ett dokument för att sedan bli godkänt av den 

intervjuade. För att vidare undersöka ovanstående hypoteser (som diskuterats i detta kapitel) skulle 

ytterligare intervjustudier utföras med en diktafon. När intervjupersonernas svar fångas ordagrant blir 

det enklare att analysera intervjuerna ur både ett psykologiskt och management perspektiv. 

9.2 Crane Systems 
Crane Systems har en väl fungerande process för den avhjälpande funktionen av 

felrapporteringsbehandlingen. Det finns dock brister i den korrigerande processen som har som 

uppgift att förebygga att liknande avvikelser som rapporterats inte sker igen. Både Mining och Crane 

Systems har ännu inte implementerat bestämmelserna som tidigare gjort i avseende på frekvensen av 

olika sorters uppföljningsmöten. Dessa möten ligger som grund för kvalitetsåterkopplingen till 

leverantören och är därför väsentliga för affärsenheten. När dessa möten delvis eller helt uteblir blir 



 

40 

 

upptäckta kvalitetsbrister inte kända tillräckligt snabbt och kan leda till ytterligare kvalitetsbrister på 

annat håll på företaget. 

Båda affärsenheterna har defensiva processer för kvalitetskontroller, som har lett till att många 

avvikelser inte upptäcks förrän i slutskedet. Sent påkomna avvikelser förbrukar mer resurser än tidigt 

påkomna avvikelser, vilket gör att ett offensivare kvalitetstänk är att föredra. En strategi där fokus 

ligger på att upptäcka avvikelser innan de har uppstått. Detta görs genom ett konstant sökande av 

förbättringsmöjligheter. 

Både Crane Systems och Mining bedriver en projektstyrd verksamhet, vilket innebär att många 

produkter som levereras till projektsajten aldrig kommer i kontakt med ABB fysiskt. Eventuellt 

kommer en ABB representant i kontakt med produkten vid installation eller under godsmottagningen, 

men detta sker inte alltid. Det gör att ABB inte kan kvalitetstesta produkterna själva för att försäkra 

kunden om produktens kvalitet. Lean säger att allt som inte tillför ett värde för kunden är slöserier, 

vilket innebär att kvalitetskontroller är ett slöseri. Kvalitetskontroller tillhör det äldre kvalitetstänket 

där företagen ville kontrollera in kvalitet istället för att bygga in den i processerna. Leans tänk att all 

form av kvalitetskontroll skall uteslutas är ett bra slutmål, men fungerar endast i en idealvärld och 

väldigt sällan i praktiken. Verksamheter som är beroende av en hög kvalitet, som de undersökta 

affärsenheterna, behöver till en viss utsträckning kvalitetskontroller (även kallat acceptanskontroll). 

Som jag tidigare tagit upp är avvikelser som upptäcks sent i processen mer kostsamma än när de 

upptäcks tidigt, vilket innebär att Crane Systems behöver säkerställa rätt kvalitet med hjälp av en 

acceptanskontroll tidigast möjligt i processen. I dagsläget utförs acceptanskontrollen i samband med 

godsmottagningen och då endast i form av en visuell kvalitetskontroll (kontroll av synliga 

transportskador). Crane Systems förlitar sig därmed på leverantörens förmåga att leverera korrekt 

kvalitet, vilket jag kan anse vara lite för optimistiskt med tanke på att affärsenheterna ännu inte 

implementerat en systematisk leverantörsåterkopplingsprocess. 

Offensiv kvalitetsutveckling förespråkar att antalet leverantörer skall reducerar till den lägsta möjliga 

nivån, vilket underlättar samarbetet mellan kund och leverantör. Ett närmare samarbete ökar kvaliteten 

på produkterna och relationen mellan parterna. Med hjälp av ett nära samarbete kan företagen till vis 

del integrera varandras processer för att öka kvalitetssäkerheten och kunskapen om varandras 

processer. Inte förrän en sådan relation etablerats kan acceptanskontrollerna till slut elimineras helt för 

kunden. 
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10 Slutsatser och fortsatta studier 
Detta kapitel är strukturerat efter studiens mål. Under målen beskrivs de slutsatser som dragits och 

hur målen har uppnåtts. I slutet av kapitlet ges förslag på fortsatta studier. 

10.1 Mål ett: Metoder och rutiner för kvalitetskontroll 
Crane Systems aktuella rutiner för kvalitetskontroll har dokumenterats i figur 8. Intervjustudien visar 

att Mining saknar rutiner för kvalitetskontroller. På avdelningen är det upp till projektledarna själva att 

skapa sina egna rutiner för hur åtgärder av kvalitetsbrister skall utföras. 

Intervjustudien bekräftar att de anmärkningar affärsenheterna fått från den interna revisionen är 

berättigade. Att Mining och Crane Systems inte får fram några mätetal på leverantörernas felfrekvens 

med mätetalen lots accepted eller PPM beror på brister i kvalitetsprocesserna. Bristerna sker 

framförallt i informationsflödet och kan beskådas i figur 9 samt figur 10. 

10.2 Mål två: Rutiner över förbättringsarbete med 
leverantörer 

Gapet mellan Crane Systems och Minings aktuella och önskade förbättringsarbetes rutiner med 

leverantörer har dokumenterats i figur 9 respektive figur 10. Dessa beskriver grundorsakerna till varför 

avdelningarna inte lyckats uppnå sitt önskade stadie. 

Figur 8 Felrapportering (Avhjälpande), egenritad och baserad på intervjun med Crane Systems 
felrapportansvarig 
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Orsaken till varför felrapporteringen inte fungerar på Mining är både informationsbrist från 

affärsenhetens beslutsbefattning och 100 KKR riktlinjen (gap 1, se figur 10)). Dessa två grundorsaker 

har lett till att otillräckligt med avvikelser rapporterats in. Då felrapporteringen är en grundpelare i 

förmågan att beräkna leverantörens levererade kvalitet (bl.a. mätetalet PPM), har detta inte varit 

möjligt. 

Figur 9 Identifierade brister, baserad på intervjustudien, egenritad 

Figur 10 Identifierade brister, baserad på intervjun med minings kvalitetschef (bilaga 5), 
egenritad 
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På Crane Systems har de en fungerande felrapporteringsprocess, men den brister i 

statistikframtagningen (gap 2, se figur 9). Då produkt- och systemansvarig tar ut egen statistik från 

felrapporterna i Q/C databasen, för sina specifika ansvarsområden missar de helhetsbilden på 

leverantörernas levererade kvalitet. Statistiken som frekvent genereras av Crane Systems 

kvalitetssamordnare och som innehåller nödvändiga mätvärden för mätetalen PPM och lots accepted 

används inte till sin fulla potential. Informationen används endast sporadiskt som visuell information 

på kontorsmöten. 

Båda affärsenheterna förlitar sig på att leverantörerna levererar rätt kvalitet eftersom inga omfattande 

acceptanskontroller utförs. Alla kvalitetsproblem påträffas i processens slutskede vilket kan innebära 

förseningar. Att arbeta utan kvalitetskontroller tillhör visserligen det moderna tankesättet, men kan 

inte användas utan ett väl fungerade leverantörssamarbete. Inte förrän affärsenheterna och dess 

leverantörer har ett gediget samarbete där båda parternas processer är delvis integrerade med varandra 

kan kvalitetskontrollerna elimineras helt. För att möjliggöra ett mer integrerat samarbete kan 

affärsenheterna bl.a. reduceras sin leverantörsbas. Detta för att bl.a. visa de kvarvarande 

leverantörerna affärsenhetens tro på samarbetet och för att försäkra dem om att de inte kommer att blir 

utbytta, om affärsenheten hittar ett billigare alternativ. När leverantören inte längre behöver fokusera 

främst på prisreducering för att behålla kunden, kan de lägga större resurser på att säkra 

produktkvaliteten. 

10.3 Mål tre: Statistik över tiden 
När avdelningarna implementerat fungerande processer för felrapportering kommer de kunna mäta 

följande: 

PPM (parts per million): som beskriver hur hög felfrekvens avdelningarnas leverantörer har. Detta 

mätetal kan ge avdelningarna indikationer på vilka leverantörssammarbeten som behöver förbättras 

och på så vis skapa underlag för en prioriteringslista. 

De kommer även kunna mäta vilka produktkategorier som behöver extra tillsyn. När rutiner för 

felrapportering implementerats kommer avdelningarna kunna sortera kvalitetsproblem efter t.ex. 

produktkategori och leverantör. Detta underlättar identifierandet av problemområdet och ger 

avdelningarna möjligheten att hitta den svagaste länken i kedjan. Detta går då i linje med TOC som 

säger att en process prestanda endast går att förbättra genom att eliminera dess begränsande faktor, 

vilket är den svagaste länken i processen. 

10.4 Fortsatta studier 
Denna rapport skall ses som en form av förstudie till ett mer omfattande projekt att utveckla 

affärsenheternas kvalitetsutveckling. I ett eventuellt fortsatt projekt inom området bör riktlinjerna för 
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felrapporterings utförande ses över. Då en av de större grundorsakerna till varför felrapporteringen inte 

görs är bristande motivation och tidsbrist bör en alternativ lösning tas fram. Strukturera om 

ansvarsområdena genom att projektledaren får mer tid till uppgifter som kräver dennes specifika 

kompetens. 

Det bör även göras en grundlig undersökning över de psykologiska aspekterna i problemet. Dessa 

aspekter är bland annat varför alla avvikelser inte rapporteras och vad som får personalen att bortse 

från bestämmelser. Att felrapporteringen inte utförs är bland annat p.g.a. en inarbetad gemensam åsikt 

att felrapportering är ett byråkratiskt krav som inte skapar värde för affärsenheten. Funktionsenhetens 

beslutsbefattning har då inte varit tillräckligt noggranna i sin kommunikation ut till affärsenheterna 

med en tydlig förklaring på varför felrapporteringen krävs och vad den skall användas till. 
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Bilaga 1 

Intervjustudie  
Intervjuad person Tina Carlsson, Felrapportansvarig på Crane Systems 

Intervjuare Christian Bergquist, Examensarbetare 

Plats ABB Koordinater 059 – 013 Tid 2014-04-17, 08:00 

Bakgrund  
Intervjuns syfte är att kartlägga Crane Systems rutiner för godsmottagning och ankomstkontroll. 
Samt diskutera befintliga problem och utvärdera befintliga rutiner för avvikelseåterkoppling till 
leverantör. 

Intervjun kommer att används som grund för kartläggningen av affärsenhetens befintliga rutiner 
samt underlag för den tekniska rapport som görs för Uppsala Universitet. 

Intervjufrågor  
Processen  
Hur  ser  processen  ut  från  order  till  site/  ABB?  
 - 
Godsmottagnings  rutiner?  
 - 
Ankomstkontrolls  rutiner?  

Vad  sker  när  kvalitén  på  ordern  avviker  från  beställningen?  
Igångköraren, projektledaren eller kund fyller i en felrapport som skickas till felrapportsansvarige 
på ABB. 

Är  informationen  som  fås  från  nuvarande  process  tillfredställande?  
 - 
Kan  felkällan  lätt  identifieras  med  nuvarande  informationsflöde?  
 - 
Vem  gör  vad?  
Vem  är  ansvarig  för  felrapportering?  
På byggnations sajt utför igångköraren felrapporteringen. Hos slutkund är det kunden som är 
ansvarig att en felrapport utförs. 

Vem  återkommer  med  felet  till  leverantören?  
 - 
Vem  för  kommunikationen  med  leverantören  angående  förbättringsåtgärder?  
 - 



Finns   det   några   riktlinjer   för   hur   ABB   skall   återkoppla   till   leverantören   för   att   säkerställa   att  
problemet  blivit  löst.  
 - 
Förbättringsåtgärder  
Hur  används  MDR  rapporten  i  övrigt  efter  att  leverantören  blivit  medveten  om  problemet?  
 - 
Finns  de  någon  information  ni  skulle  ha  nytta  av  som  går  att  få  från  felrapporteringen?  
 - 
Statistik  i  from  av  felfrekvenserna  för  de  olika  leverantörer,  vad  kan  ni  tänkas  använda  den  till?  
 - 
Jämföra  olika  leverantörers  duglighet?  
 - 
Jämföra   leverantörer   med   liknande   verksamhet,   men   med   olika   felfrekvens.   Möjlighet   till  
benchmarking  mellan  leverantörerna  för  att  hjälpa  dem  att  förbättras?  
 - 

Noteringar  från  intervjun  
Felrapporterna som anländer till Crane Logistics rapporteras in i Lotus Notes Q/C- databas av 
felrapportsansvarige. Denne vidarebefordrar även felrapporten till ansvarig projektledare och 
produktägare. Felrapportsansvarige bedömer sedan om det är ett reklamationsärende eller om 
felet är egen förvållat. Om inte tillräckligt med information går att utläsa från felrapporten för att 
göra en korrekt bedömning kontaktas konstruktion för rådgivning. Antingen görs ett 
reklamationsköp eller så köps en ny beroende på felorsak. 

Godsmottagningen görs i de flesta fall av Crane Systems speditions avdelning när det gäller 
leveranser av felrapporterat gods. Godset anländer till Crane Logistics (som ingår i Crane 
Systems speditions avdelning) där en kontroll av ordern görs. Det som kontrolleras är 
kvantiteten samt att inga transportskador skett. Sedan görs en godsmottagning av inköp. En 
godsmottagning får aldrig göras av samma person som utfört inköpet. 

När godsmottagningen utförts levereras godset direkt till site, förutom under särskilda 
omständighet då godset levereras från AA- logistik. 

Peter Bark sammanställer varje månad statistik över de olika leverantörerna och den totala 
felrapporteringen från varje projekt. Diagram och annan visuell statistik på felfrekvensen finns i 
ABBs databas och är tillgänglig för de anställda på Crane Systems. Felrapportansvarige 
generar endast data för att möjliggöra sammanställningen, den information som sammanställs 
av Peter Bark används inte av Crane Logistics. 

Alla felrapporter genereras p.g.a. defekta produkter eller eget vållande. Sker efter att produkten 
installerats och testats i systemet när spänningen kopplats på. 

  



Processkarta  –  Hantering  av  felrapporter  

 

Beskrivning  av  processkarta  –  Hantering  av  felrapporter  
1.0  Felrapport  
Görs av ansvarig projektledare där avvikelsen upptäckts. Felrapporten skickas till Crane 
Systems Logistics samt en kopia till ansvarig produktägare. 

1.1  Sänd  till  Logistics  
Felrapportansvarige rapporterar in felrapporten i databasen. Avgör om den defekta produkten är 
ett garantiärende (1.3 Kontakta leverantör) eller om en ny order (1.2 Ny order) skall göras. 
Felrapportsansvarige tar kontakt med konstruktion om informationen i felrapporten är 
ofullständig. Det felrapporterade godset skickas till Crane Systems speditionsavdelning där 
felrapporteringsansvarig kontrollerar godset. 

1.4  Godsmottagning  
Godsmottagningen utförs av inköp på ABB Logistics i Västerås. Godsmottagningen får inte 
utföras av samma person som lagt ordern. En visuell kvalitetskontroll samt en kvantitetskontroll 
görs vid godsmottagningen. 





Bilaga 2 
Per Wickström 
Intervjustudie 
Intervjuad person Per Wickström, Produktansvarig för styrsystem, Crane 
Systems 
Intervjuare Christian Bergquist, Examensarbetare 
Plats ABB A178 Tid 2014-04-25, 10:05 

Bakgrund 
Intervjuns syfte är att kartlägga hur Crane Systems arbetar med korrigerande 
åtgärder, samt diskutera befintliga problem och utvärdera befintliga rutiner för 
kvalitetsåterkoppling till leverantör. 
Intervjun kommer att används som grund för kartläggningen av 
affärsenhetens befintliga rutiner samt underlag för den tekniska rapport som 
görs för Uppsala Universitet. 

Intervjufrågor 
Processen 

• Hur ser processen ut från order till site/ ABB? 

• Godsmottagnings rutiner? 

• Ankomstkontrolls rutiner? 

• Vad sker när kvalitén på ordern avviker från beställningen? 

• Är informationen som fås från nuvarande process tillfredställande? 

• Kan felkällan lätt identifieras med nuvarande informationsflöde? 
Vem gör vad? 

• Vem är ansvarig för felrapportering? 

• Vem återkommer med felet till leverantören? 

• Vem för kommunikationen med leverantören angående 
förbättringsåtgärder? 

• Finns det några riktlinjer för hur ABB skall återkoppla till leverantören 
för att säkerställa att problemet blivit löst? 

Förbättringsåtgärder 
• Hur används MDR rapporten i övrigt efter att leverantören blivit 

medveten om problemet? 

• Finns de någon information ni skulle ha nytta av som går att få från 
felrapporteringen? 



• Statistik i från felfrekvenserna för de olika leverantörer, vad kan ni 
tänkas använda den till? 

• Jämföra olika leverantörers duglighet? 

• Jämföra leverantörer med liknande verksamhet, men med olika 
felfrekvens. Möjlighet till benchmarking mellan leverantörerna för att 
hjälpa dem att förbättras. 





Bilaga 3 
Peter Bark 
Intervjustudie 
Intervjuad person Peter Bark, Crane Systems. 
Intervjuare Christian Bergquist, Examensarbetare 
Intervju 1: Rum A198 Tid 25/4-14, 13:05 

Intervju 2: Rum A174  Tid 15/5-14, 15.05 

Bakgrund 
Intervjuns syfte är att kartlägga Crane Systems processer för 
statstikgenerering och användningen av framtagen statistik. 
Intervjun kommer att används som grund för kartläggningen av 
affärsenhetens befintliga rutiner samt underlag för den tekniska rapport som 
görs för Uppsala Universitet. 

Intervjufrågor 
• Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Huvudansvaret över verksamhetssystemets 
infrastruktur. 
Statistik 

• Hur ofta sammanställs statistik från felrapporterna? 
Sammanställning av felrapporteringsstatstiken görs varje månad av 

Peter Bark. 

• Vilken statistik tas fram? 
En gång i månaden: 

• Antal inkomna felrapporter 
o Inom vilka projekt 
o Vilka kategorier (produktkategorier) 

• Vilka tio leverantörer som haft flest avvikelser 

En gång per år: 

• Vilka 20 projekten med flest felrapporter 
• Vilka 15 leverantörerna med flest felrapporter 

• Hur används den? 
Statistiken används av linjecheferna för utvärdering av 
leverantörerna. 

• Hur publiceras den? 



Statistiken läggs upp varje månad i en databas tillgänglig för alla 
chefer. En till två gånger om året redovisas statistiken för 
ledningsgruppen. 

Leverantörssamverkan 
• Rutiner för leverantörssamverkan? 

• Frekvens på möten med leverantör? Dokumentation? 
Se dokument nr. 3ASR001102. 

• Mätetal på processernas duglighet? Vart i processerna görs 
mätningarna? 

• Finns det några riktlinjer för hur Crane Systems skall återkoppla till 
leverantören för korrigerande åtgärder? 





Bilaga 4 
Markus Christerson 
Intervjustudie 
Intervjuad person Markus Christerson, Linjechef HW konstruktion, Crane 
Systems 
Intervjuare Christian Bergquist, Examensarbetare 
Plats ABB A167 Tid 2014-05-19, 10:00 

Bakgrund 
Intervjuns syfte är diskutera produktuppföljninen som enligt dokument 
3ASR001102 skall utföras årligen. Vilka typer av frågor diskuteras på desa 
möten? Hur är det bestämt att leverantörsåterkopplingen angående aktuella 
problemområden skall gå till. 
Intervjun kommer att används som grund för kartläggningen av 
affärsenhetens befintliga rutiner, för förslag på möjliga förbättringsåtgärder 
samt underlag för den tekniska rapport som görs för Uppsala Universitet. 

Intervjufrågor 
Produktuppföljning (egna produkter) 

• Vilka ansvarar för uppföljningsmötena? 
Linjechefen ansvarar för att uppföljningsmötena hålls. De som 
medverkar på dessa möten är produktansvarig, linjechefen samt 
systemansvarig. 

• Produktansvarig ansvarar för ABBs egna produkter. 
• Systemansvarig ansvarar för ABBs system där både egna samt 

beställda produkter ingår som komponenter. 
• Linjechefen ansvarar över en linjefunktion. 

• Vem kallar till produktuppföljningsmöten (internt ABB)? 
Produktansvarig. 

• Frekvens på möten? 
Skall hållas årligen, men har på senare tid blivit bortprioriterat. En av 
orsakerna är att systemansvariga sällan är på plats på ABB Crane 
Systems. Tidigare har ansvarsområdena varit svårdefinierade för 
systemansvariga då det var oklart vilka som var systemansvarige. 
Detta är en av anledningar till varför produktuppföljningsmötena 
tidigare sällan blivit av. 

• Vad diskuteras på dessa möten? 
Inkomna förbättringsförslag utvärderas. Förbättringsförslagen kan 
antingen implementeras omgående eller planeras in i 



förbättringsplanen. Problemdrabbade produkter och möjliga 
korrigerande åtgärder diskuteras. 

• Dokumenterade rutiner för dessa möten? 





Bilaga 5 
Stefan Lindgren 
Intervjustudie 
Intervjuad person Stefan Lindgren, PAOD, Mining 
Intervjuare Christian Bergquist, Examensarbetare 
Rum A161 Tid 2014-05-08, kl 14:30 

Bakgrund 
Intervjuns syfte är att kartlägga Minings rutiner för godsmottagning och ankomstkontroll. 
Samt diskutera befintliga problem och utvärdera befintliga rutiner för avvikelseåterkoppling 
till leverantör. 
Intervjun kommer att används som grund för kartläggningen av affärsenhetens befintliga 
rutiner samt underlag för den tekniska rapport som görs för Uppsala Universitet. 

Intervjufrågor 
Felrapporteringsrutiner 

• Vem ansvarar för felrapporteringen? 
Projektledaren skall rapportera in avvikelser som överskrider 100 000 kr eller när 
avvikelsen har skett upprepade gånger (enligt dokument nr. 3ASR000921). 

Figure 1 Utdrag från dokument nr. 3ASR000921 

Inrapporteringen görs till C2- databasen. Det görs dock sällan felrapporteringar 
förutom när riktigt stora avvikelser uppkommit. Avvikelserna kan vara fältreturer, 
specifikationsavvikelser, konstruktionsfel m.m.  När en avvikelse inträffat skall 
linjechefen för produktområdet kontaktas. 

SEPAIS-Mining hars det globala ansvaret för Under Ground Mining där lokala LBU 
(Local Business Unit) ansvarar för inrapporteringen av kvalitetsavvikelser via CCRP. 
Dessa avvikelser hanteras av Minings produktansvariga. Produktansvariga 
prioriterar vilka förbättringar som kräver prioriterad tillsyn. De mindre avvikelserna 
rapporteras även de till produktansvarig för projektet, men inte till något system. 

• Vem sköter bearbetningen av felrapporten? (Avhjälpande) 
Projektledaren sköter kontakten med leverantör för att lösa den inträffade avvikelsen. 
De allra flesta påträffade avvikelser sköts internt inom projektet. När avvikelse 
endast bearbetas internt i projektet når informationen om avvikelsens uppkomst inte 
resterande intressenter inom organisationen. Om varken avvikelsen uppkomst eller 
lösningen blir känd utanför projektet riskerar avvikelsen att ske igen på annat håll. 
Mindre kostsamma avvikelser (<100 000kr) lägger projektledaren ingen energi på då 
det anses mer lönsamt att köpa in nytt omgående, för att spara tid. 

• Hur loggas lösningen? 
Lösningen loggas inte.



Statistik 
• Vem tar fram statistik över felrapporteringar? Hur ofta? 

Stefan Lindgren har det huvudsakliga ansvaret över 
felrapporteringsstatistiken. De inrapporterade avvikelserna rapporteras 
in i OPEX Analyser manuellt av Stefan. Med hjälp av OPEX kan OPQ 
(Opportunity From Perfecting Quality) beräknas som ger ett värde på 
möjliga kostnadsbesparingar.  

Sammanställningen görs en gång i månaden. 

• Hur används statistiken? Av vilka? 
OPQ går i dagsläget inte att använda sig av i praktiken då värdet är 
lägre än vad som är rimligt. Då felrapporteringar sällan görs går inte en 
rimlig OPQ att uppnå. I dagsläget är minings OPQ på <2%, vilket skulle 
innebära att verksamhet utsätts för väldigt få oförutsägbara avvikelser, 
men i verkligheten finns det många förbättringsområden. 

De som frågar efter OPQ- statistiken är ledningen i Zürich. 
Att sammanställa statistik utöver OPQ från de inrapporterade 
felrapporterna görs inte med något kontinuerlig frekvens. 
 

Korrigerande åtgärder 
• Rutiner för korrigerande åtgärder? 

Det är linjechefens uppgift att se till att inrapporterade felrapporter 
analyseras samt att lämpliga korrigerande åtgärder vidtas. Linjechefen 
utför inte själva arbetet utan det ansvaret ligger på produktansvarig för 
den specifika produkten. 

• Vem ansvarar över prioriteringsordningen? 
Det är linjechefen som bestämmer vilka avvikelser som prioriteras. 
Linjechefen ansvarar även över återkopplingen till leverantören och 
planerar ett eventuellt förbättringsarbete. 

• Vilka medverkar i förbättringsarbetet? 
De som linjechefen anser lämpliga för uppgiften. 





Bilaga 6 
Ann-Louise Paulsson 
Intervjustudie 
Intervjuad person Ann-Louise Paulsson, LBU SCM, Mining 
Intervjuare Christian Bergquist, Examensarbetare 
Rum A231 Tid kl 14:05, 22/05-14 

Bakgrund 
Intervjuns syfte är att kartlägga Minings rutiner för godsmottagning och ankomstkontroll. 
Samt diskutera befintliga problem och utvärdera befintliga rutiner för avvikelseåterkoppling 
till leverantör. 
Intervjun kommer att används som grund för kartläggningen av affärsenhetens befintliga 
rutiner samt underlag för den tekniska rapport som görs för Uppsala Universitet. 

Intervjufrågor 
Processen 

• Hur ser processen ut från order till site/ ABB? 

Beställning görs i SAP av inköp. Beroende på beställningens utformning varierar 
tillvägagångssättet från order till sajt. 

 

• Stora ordar (kvantitet eller storlek) kan levereras direkt till sajt från 
leverantören. Då. görs godsmottagningen tillsammans med kunden (kund + 
projektledare eller igångköraren) på sajten. Ingen kvalitetskontroll görs. 
Ansvarig för orderns kvalitet är projektledaren. En följesedel med information 
om ordern skall medfölja från leverantören. Vart denna skickas varierar och 
ingen tydlig information om hur det skall gå till finns dokumenterat för tillfället. 

• Stora mekatroniska komponenter genomgår en inspektion och testning hos 
leverantören. Leverantören skickar även ibland med ett testprotokoll om ABB 
beställt ett. Testprotokollet skall anlända innan ordern levererats, men sker 
inte alltid 

• Mindre ordar går från leverantören till AA-logistik och sedan till kund. Här 
görs godsmottagningen av AA- logistik, som gör en kvantitets kontroll mot 
ordern i SAP. Ibland görs godsmottagningen med en representant från ABB, 
annars sköter AA-logistik det själva. 

• Mycket små  ordar kan levereras till ABB Minings kontor. Detta sker om 
igångköraren behöver produkten omgående när han/ hon anländer till sajt. 
Kan vara praktiskt om produkten går att transportera i bagaget. I dessa fall 
görs godsmottagningen av igångköraren på kontoret. Ordern skall här 
genomgå en ”Open Box” kontroll, för att säkerställa att rätt gods anlänt samt 
att det är helt. 



• Godsmottagningsrutiner? 

• Vad sker när kvalitén på ordern avviker från beställningen? 

Om en avvikelse sker på en order är det projektledarens uppgift att fylla i en 
felrapport. Mining har ett system där alla felrapporter skall loggas och bearbetas som 
kallas C2. Dock används detta inte i någon större utsträckning. När en avvikelse 
upptäcks på sajt informerar igångköraren projektledare. Endast vid avvikelser som 
överskrider den ordinarie ordern med 100 000 kr görs en felrapport som registreras. 

• Är informationen som fås från nuvarande process tillfredställande, så att felkällan 
kan hittas? 

Vem gör vad? 
• Vem är ansvarig för felrapportering? 

Projektledaren. 

• Vem återkommer med felet till leverantören? 

Projektledaren. Vid stora kvalitetsproblem sammanställer projektledaren en informell 
projektgrupp som har i uppgift att lösa problemet. 

• Vem för kommunikationen med leverantören angående förbättringsåtgärder? 
All kommunikation mellan leveransprojektet och leverantören skall gå igenom Supply 
Chain Managern (SCM). Detta för att ge SCM en helhetsbild över de aktuella 
avvikelser och överenskommelser som diskuteras mellan parterna. Projektledaren 
går dock ofta runt SCM och pratar direkt med leverantören. 
 

Förbättringsåtgärder 
• Hur används den felrapport som rapporterats efter att leverantören blivit medveten 

om problemet? 

Kvalitetsproblem från en ABB leverantör rapporteras in i ett system som kallas 
CCRP (kundklagomål). Detta för att ABB snabbt skall kunna lösa problemet och 
undvika komplikationer med kunder. 

Övriga felrapporter skall rapporteras i C2. 

De flesta lösningar som introduceras hos leverantörerna är kortsiktiga, vilket medför 
att problemet riskerar att dyka upp igen. 

I dagsläget görs sällan fullständiga felrapporter samt ingen loggning av använda 
lösningar vilket gör att statistik på leverantörernas felfrekvens blir ofullständig. Det 
blir även svårt att följa upp vilka lösningar som används när liknande problem 
eventuellt dyker upp i framtiden. 

Statistik 
• Finns de någon information ni skulle ha nytta av som går att få från 

felrapporteringen? 

• Statistik i from av felfrekvens för de olika leverantörer, vad kan ni tänkas använda 
den till? 

• Jämföra olika leverantörers duglighet? 

• Jämföra leverantörer med liknande verksamhet, men med olika felfrekvens. 
Möjlighet till benchmarking mellan leverantörerna för att hjälpa dem att förbättras?



Orderväg – Beroende på orderstorlek & 
kontraktsbestämmelser 

 
 
 
 
 
 
 

Godkännande 
 
 
Signatur:________________________ Namnförtydligande:______________ 
 
 
Avdelning: ____________________________ Datum: __________________ 



Bilaga 7 
Kjell Norberg 
Intervjustudie 
Intervjuad person Kjell Norberg, Projektledare, Mining 
Intervjuare Christian Bergquist, Examensarbetare 
Plats ABB A231, 2014-05-13  Tid 2014-05-13, 10:00 

Bakgrund 
Intervjuns syfte är att kartlägga Minings rutiner för godsmottagning och 
ankomstkontroll. Samt diskutera befintliga problem och utvärdera befintliga 
rutiner för avvikelseåterkoppling till leverantör. 
Intervjun kommer att används som grund för kartläggningen av 
affärsenhetens befintliga rutiner samt underlag för den tekniska rapport som 
görs för Uppsala Universitet. 

Intervjufrågor 
Godsmottagning 

• Vad avgör vilket transportsätt som används? Vart sker 
godsmottagningen samt ankomstkontrollen? 
Tidsschemat och ekonomin (hålla nere transportkostnader) avgör 

transportsättet. 

Vilken metod som används beror på kontraktets utformning. 

• Allt beställt gods i projekten levereras principiellt till AA-logistic 
där godsmottagning samt ankomstkontroll utförs. 

• Gods av större karaktär (volym eller vikt) tas av ekonomiska och 
praktiska skäl direkt till utskeppningshamn eller till kundens site. 
När information om ankomst av godset till angiven adress 
kommer till PL godsmottas godset manuellt av inköpsfunktionen. 

• Enstaka komponenter som beställts till projekten pga brister i 
leveransen, transportskador eller skador vid 
montage/igångkörning, beställes ofta med leverans direkt till 
kundens site. I dessa fall gör igångköraren en inspektion och 
informerar PL att godset ankommit och att godset kan 
godsmottas. 

• Vad kontrolleras i de olika fallen? 
Innan betalning av fakturan görs skall en godsmottagning utföras. 
Detta för att kontrollera att godset levererats och på utsatt tid. 
Hos kund görs en Open Box Inspektion av en ABB representant 
tillsammans med kundens representant. Hur en OBI skall utföras finns 



dokumenterat. Nyligen har nya rutiner börjat implementeras för att 
undvika OBI hos kund. Problemet med OBI är att en ABB representant 
måste resa till kunden för att utföra kontrollen. I de nya rutinerna 
fotograferas innehållet i lådorna medan de packas. Detta för att kunna 
visa  för kunden att rätt produkter leverats till kunden enligt kontrakt 
och att de är i gott skick. 

Avvikelsehantering 
• Vad är Proposal Management? (Dokument nr. 3ASR001010, 4.0 

Återföring av erfarenheter) 
Är inte känt och används därför inte. 

• Vem kontaktas när avvikelse skett? 
Mining jobbar mest med system och har därför systemägare. På 
senare tid har dock även ett antal produktägare utsätts. När en 
avvikelse skett kontaktas projektledaren som gör en individuell 
bedömning av avvikelsens påverkan på projektet i helhet. 
När väljer ni att lösa problemet internt i projektet utan att rapportera? 
Om de drabbar projektet med stora kostnader som överskrider 
projektets budget i de olika budgetavsnitten diskuteras dessa på 
projektgenomgångar och beslut tas om rapportering, om de kan ses 
vara en relevant återkoppling till kommande säljkalkyler. När jag 
frågade Kjell om bristande återkoppling till projektledaren kan vara en 
orsak till varför felrapportering sällan utförs, så instämde han. 
Projektledarna ser ofta inte rapporteringen som ett hjälpmedel utan 
enbart som en grund för statistikgenerering.  

• Hur ser du på 100 000kr gränsen? Är bara en riktlinje, inte viktig att 
följa, Ska följas på kronan. 
Gränsen ses mest som en grov riktlinje. Att göra en 
kostnadsbedömning av avvikelsen är tidskrävande och görs därför 
sällan. Projektledaren använder istället sitt eget omdöme och 
kunnande för att avgöra avvikelsens påverkan på projektet. När riktigt 
stora avvikelser skett görs en rapportering. 

• Loggas använda lösningar? Rekommenderas enligt Dokument nr. 
3ASR001010. 
Dokumentationens riktlinjer för loggning av lösningar är inte känt av 
Kjell. 

Relativt nyligen har mining börjat med projektavslutnings möten där 
påkomna avvikelser och problem under projektets gång diskuteras. 
Mötet protokollförs och kan i vissa fall används som grund för framtida 
leveransprojket. En bra nytta med dessa möten är, enligt Kjell, att 
projektledarna får en uppfattning av avvikelsernas generella betydelse 
då avvikelsen kan ha skett även i andra projekt. 





Bilaga 8 
Återföring av erfarenheter 
 
Dokument nr. 3ASR001010, 4.0 Återföring av erfarenheter. 



Bilaga 9 
 
Dokumentmall – Ej tillgänglig p.g.a. sekretess 











Bilaga 11 - Fiskbensdiagram (Mining) 
Diagrammet är baserat på identifierade problemområden från intervjustudien, men tar även 
upp möjliga orsaker till identifierade problem som ännu inte blivit fastställda. En del 
problemområden som tidigare varit kända av affärsenheten och som åtgärdats innan detta 
arbete påbörjades tas också upp i diagrammet. Anledningen är att dessa tidigare problem 
och dess lösning ännu inte visat sig i mätbara mått, då de kan ta några år innan resultatet av 
arbetet går att identifiera. 
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Bilaga 12 – Fiskbensdiagram (Crane Systems) 
Fiskbensdiagrammet är utfört med orsak-verkan metoden med syftet att ge en överskådlig 
bild av problem på affärsenheten som orsakar den bristande leverantörsåterkopplingen. 
Förutom identifierade problem/ orsaker tas även möjliga orsaker upp som inte blivit 
identifierad, då de med stor sannolikhet kan vara bidragande faktorer. 
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