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Abstract 

Purpose – The purpose of the study is to investigate how a deviation process can be 
streamlined and integrated into a manufacturing company’s daily work. Two questions have 
been created to answer the purpose: 

• How should defective products be handled effectively? 

• How can the deviation process become a natural part of the daily work? 
 

Method – The study is formed as a single case study from the case company’s problem. 
Different methods for data collection have been used, such as; literature review, interviews, 
observations, document studies and a comparison to another manufacturing company. An 
understanding of the problem area has been reached through the literature review. Five people 
with different work roles at the case company were interviewed with the aim to understand the 
communication picture, obtain a complete image of the daily work and its challenges. 
Observation has been performed on two occasions, in order to gain insight into the work steps 
covered by the deviation management. Document studies have been used to create empirical 
data. Finally, a comparison with another producing company has been drawn out with the 
intention of gaining insight into how the deviation management is designed in another 
company. 
 
Findings – In order to achieve a more efficient handling of deviations at the case company, 
three main problems have been identified. The first problem is communication, which includes 
the lack of a common reporting system, resource shortage, communication between 
management and employees, as well as between departments. The communication can be 
improved by implementing a new reporting system, assign an extra employee for the deviation 
handling and through an increased understanding from the management about the employee’s 
needs. The second problem is standardized work that deals with the lack of a common working 
method and work steps for handling deviations. A standardized working method in which both 
defects and misunderstandings are reduced can be achieved through a systematically designed 
storage shelf and a new flow chart, which has been developed. The third problem is education 
that involves difficulties in assessing and reporting defective material. In order to reduce 
uncertainty about the assessment and reporting of defects in production and to release time for 
other departments, increased training for employees is required. 
 
Implications – The study has drawn attention to a lack of existing theory regarding deviation 
management. It has been noted that the root cause of the problem is due to more reasons than 
assumed from the beginning and thus new knowledge has been developed. Companies with 
similar problems as the case company can apply some of the study's suggestions for action. 
 
Limitations – The limitations that are found in the study include confidentiality where the 
case company has chosen not to be named by the company name and not to disclose certain 
information. Since the study is a single case study, the generalisability is limited to a certain 
extent. 
 
Keywords – Internal deviation handling, Deviation handling, Defects, Waste, Standardized 
work, Reporting system, Communication. 
 



 

 

Sammanfattning 

Syfte – Studiens avsikt är att undersöka hur en avvikelseprocess kan effektiviseras och 

integreras i daglig drift hos ett producerande företag. Två frågeställningar har skapats för att 

besvara syftet: 

• Hur bör defekta produkter hanteras på ett effektivt sätt? 

• Hur kan avvikelseprocessen bli en naturlig del i det dagliga arbetet?  

 
Metod – Studien är en enfallsdesign utformad efter fallföretagets problem. Olika 

datainsamlingsmetoder har använts i form av litteraturstudie, intervjuer, observationer, 

dokumentstudier samt jämförelse med ett annat företag. En förståelse skapades kring 

problemområdet med hjälp av litteraturstudie. Fem personer med olika arbetsroller inom 

fallföretaget intervjuades för att förstå kommunikationsbilden, få en komplett bild av det 

dagliga arbetet och dess utmaningar. Observation har utförts under två tillfällen. Detta för att 

få insikt kring arbetsstegen som avvikelsehanteringen omfattar. För att skapa empiriskt 

underlag har dokumentstudier använts. Slutligen har en jämförelse med ett annat 

producerande företag genomförts med avsikt att få en inblick i hur hanteringen kan se ut hos 

ett annat företag.  

 

Resultat – För att uppnå en effektivare avvikelsehantering har tre huvudsakliga problem 

identifierats. Det första problemet är kommunikation vilket innefattar avsaknaden av ett 

gemensamt rapporteringssystem, resursbrist, kommunikation mellan ledning och anställda 

samt mellan avdelningar. Kommunikationen kan främjas genom ett nytt rapporteringssystem, 

en extra resurs avsatt för avvikelsehanteringen samt en ökad förståelse från ledningen kring de 

anställdas behov. Det andra problemet är standardiserat arbete som handlar om avsaknaden 

av ett gemensamt arbetssätt och arbetssteg för hantering av avvikelser. Ett standardiserat 

arbetssätt där både defekter och missförstånd reduceras kan uppnås genom en systematiskt 

utformad lagerhylla samt ett nytt flödesschema, vilket tagits fram. Det tredje problemet är 

utbildning som omfattar svårigheter kring bedömning och rapportering av defekt material. För 

att minska osäkerhet kring bedömning och rapportering av defekter i produktion samt att 

frigöra tid för andra avdelningar krävs utökad utbildning för anställda.  

 

Implikationer – Studien har uppmärksammat en brist av existerande teori kring 

avvikelsehantering. Det har uppmärksammats att grundproblemet beror på fler orsaker än vad 

som antogs från början och därmed har ny kunskap framtagits. Företag med likande problem 

som fallföretaget kan applicera en del av studiens åtgärdsförslag.  

 

Begränsningar – Studiens begränsningar innefattar sekretess där fallföretaget valt att inte 

nämnas vid namn samt att inte offentliggöra viss information. Eftersom studien är en 

enfallsdesign begränsas generaliserbarheten till en viss del.  

 

Nyckelord – Intern avvikelse, Avvikelsehantering, Defekter, Slöseri, Standardiserat arbete, 

Rapporteringssystem, Kommunikation.  
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1 Introduktion 
Detta kapitel inleds med en kort förklaring till problembilden och en bakgrund för att ge en 
förståelse till effekten av avvikelsehanteringen som rapporten behandlar. Därefter 
presenteras anledningen till det utförda examensarbetet i problembeskrivningen. 
Introduktionen kommer även inkludera forskningsfrågor och syfte samt avgränsningar och 
omfång. 

1.1 Bakgrund 
Sedan en tid tillbaka har det producerande fallföretagets avvikelsehantering varit ett problem 
på grund av ett komplicerat tillvägagångssätt och en bristande gemensam syn på hur 
hanteringen av defekt material ska ske. Detta har bland annat resulterat i att arbetet utförs på 
olika sätt samt att defekter lagerhålls längre än nödvändigt.  Den ineffektiva hanteringen har 
lett till högre kostnader samt är resurskrävande vilket påverkar både företaget, kunder och 
leverantörer.  

En fungerande hantering av avvikelser kan minska negativa konsekvenser kopplade till 
kvalitetsbrister. Organisationer arbetar med kvalitetsarbete för att nå kundtillfredsställelse och 
försäkra kvaliteten på produkter och tjänster (Rogers, Lambert, Croxton, & Garcia- Dastugue, 
2002). Det finns flertalet metoder som organisationer kan använda sig av för att uppnå 
kvalitetsförbättringar och försäkra kvaliteten på produkter och tjänster (Francis, 2016). 
Kvalitetsarbete fokuserar i stor utsträckning på ledarskap och utveckling av verksamheter där 
kundens upplevda kvalitet är avgörande. Kunden kan definieras både som externa, det vill säga 
alla intressenter kopplade till organisationen och även interna, ur varje led i verksamhetens 
olika processer. Med detta som utgångspunkt måste hänsyn tas till verksamhetens alla effekter 
för att vara säker på att leverera god kvalitet (Sörqvist, 1998). 

Kvalitet kan definieras genom kunden som att en produkt med bra teknisk funktionalitet måste 
uppfylla kundens förväntningar för att lyckas, oavsett hög innovation eller teknisk kvalitet. En 
utmaning hos företag är att undersöka kundens nöjdhet, samt ha förmåga att förstå vilka sorts 
produkter kunden söker efter (Miller, 1992). Traditionellt sett har kvalitetsbristkostnader 
främst setts som de kostnader som uppkommer för att krav inte uppnåtts, i första hand ur ett 
produktionsrelaterat perspektiv. På senare tid utökades bilden och begreppet totalkvalitet 
började användas. Det handlar om att inkludera kvalitet i alla led inom verksamheten samt 
hantera de kostnader som uppstår på grund av att produkter och processer inte är fullkomliga 
(Sörqvist, 1998).  

De produkter som inte förväntas komma till användning av kunder kallas för defekta produkter. 
Denna kvalitetsbrist kan bero på bristande överenstämmelser som inte uppfyller givna 
specifikationer eller användningsvillkor. Det kan också handla om att en produkt inte innehar 
nödvändiga funktioner. Produktfel kan uppstå i tillverkningen på grund av otillräcklig eller fel 
användning (Paraschivescu, 2014).  

Det som skiljer sig från det normala tillståndet kallas för avvikelse och kan i många fall innebära 
en förbättringsmöjlighet. Om rätt förutsättningar ges kan konkreta åtgärder utföras och genom 
analys och eliminering av grundproblemet till avvikelsen, kan processerna bli mer effektiva 
(Höglund & Olsson, 2015). En fungerande hantering av avvikande produkter kan minska 
kostnader i form av kundservice, hantering, frakt, dokumentation och de kostnader som har att 
göra med kvalitetsbrister (Rogers et al., 2002). En effektiv hantering kan även leda till ökad 
varumärkeslojalitet och minskade service- och garantiavgifter (Mitchell, 1993).  

1.2 Problembeskrivning 
Nya material och metoder gör att produktutvecklingen sker i allt snabbare takt. 
Kommunikationsmönster förändras ständigt och distributionsnäten blir mer komplexa 
(Höglund & Olsson, 2015). För att företag ska kunna konkurrera och öka marknadsandelar 
krävs det att klagomål hanteras korrekt (Mitchell, 1993). En effektiv och korrekt 
klagomålshantering kan leda till att kunden får en positiv uppfattning av företaget (Persson, 
2009). Kunder blir alltmer uppmärksamma på produktens kvalitet och därmed blir 
serviceelementet och kundkrav en viktig del vid framställandet av produkten (Mitchell, 1993). 
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Ett effektivt kvalitetsarbete, där varor och tjänster i alla led tillfredsställer kundens alla behov, 
kan resultera i positiva effekter både externt och internt. En förbättrad kvalitet kan leda till färre 
reklamationer och minskat antal omarbetningar, ändringar och svinn i verksamhetens alla led 
(Sörqvist, 1998). På lång och kort sikt leder defekta produkter till interna och externa 
kostnader. Bicheno (2006) menar att det finns olika slöserier, det vill säga faktorer som inte 
skapar värde för kunden och som bör elimineras.  Ett av dessa slöseriet med defekter och med 
det menas de fel eller brister som uppstår i produkter och material.   

Det finns utmaningar kring hanteringen av defekt material och produkter i producerande 
företag. En brist av existerande teori om problemområdet har uppmärksammats, vilket medför 
svårigheter att finna svar för hur defekter bör hanteras på bättre sätt genom en fungerande 
avvikelsehantering. Av den anledningen har intresse skapats för att undersöka ämnet djupare.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
I bakgrund och problembeskrivning framkommer betydelsen av att ha en nöjd kund för att vara 
konkurrenskraftig (Mitchell, 1993). En viktig del för att uppnå detta är att leverera produkter 
med bra kvalitet. Bristande kvalitet leder till både interna och externa förluster i form av bland 
annat kostnader, minskad kundlojalitet samt omarbete i produktion (Mitchell,1993; 
Sörqvist,1998). Detta kan vara en utmaning för producerande företag. Genom en effektiv 
avvikelseprocess kan detta förebyggas och hanteras. Därmed blir syftet med studien: 

Att undersöka hur en avvikelseprocess kan effektiviseras och integreras i daglig drift hos ett 
producerande företag. 

Detta genom att analysera en nuvarande avvikelseprocess för defekt material och få en bättre 
förståelse för hur den fungerar. För att besvara syftet har två frågeställningar tagits fram:  

För att undersöka möjligheten att underlätta arbetsgången har rapportens första frågeställning 
tagits fram:  

• Hur bör defekt material hanteras på ett effektivt sätt? 

För att undersöka möjligheten att skapa en gemensam syn kring det dagliga arbetet för 
hantering av avvikelser har rapportens andra frågeställning tagits fram: 

• Hur kan avvikelseprocessen bli en naturlig del i det dagliga arbetet?  

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien omfattar en kartläggning av ett företags interna och externa avvikelser och hanteringen 
av dessa för att hitta en effektivare process. Studiens fokus är interna avvikelser och externa 
avvikelser i form av leverantörsreklamationer, men kundreklamationer kommer även användas 
som underlag för en förståelse för helheten. Samspelet mellan avdelningar och system granskas 
för att finna ett nytt arbetssätt genom en gemensam syn kring arbetsgången. Hanteringen av 
defekta produkter kommer att studeras från att en avvikelse upptäckts, tills att åtgärd är 
framtagen.  

Studiens avgränsning är att intern avvikelse innefattar produkter där det utförs 
kvalitetskontroll. Avvikelseprocessen ser likadan ut för alla avvikande produkter och därför 
kommer inte samtliga produkter studeras för att få en överblick av hanteringen. Avgränsningar 
presenteras i Figur 1.  
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Figur 1- Studiens avgränsning 

1.5 Disposition 

Rapporten är uppbyggd genom sex olika steg. Figur 2 beskriver kortfattat respektive kapitels 
innehåll.  

 

 

Figur 2- Disposition  
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2 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet innehåller lämpliga teorier kring området avvikelsehantering samt 
förändringsteorier. Det ger en förklaring både till studien, syftet och framtagna 
frågeställningar.  

2.1  Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar. Figur 3 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och använd 
teori. 

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen “Hur bör defekta produkter 
hanteras på ett effektivt sätt? ” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: returer, 
gatekeeping, Avoidance, lean, standardiserat arbete och kvalitetsbristkostnader. Returer 
behandlas för att skapa en förståelse kring returhantering. Gatekeeping och aviodance tar upp 
metoder och sätt för att hantera och förebygga returer i försörjningskedjan. Lean behandlas för 
att identifiera nuvarande slöseri på företaget och standardiserat arbete för att hitta sätt för att 
bland annat minska slöseri. Slutligen behandlas kvalitetskostnader för att uppmärksamma 
dolda kostnader som bör elimineras.  

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Hur kan avvikelseprocessen bli en 
naturlig del i det dagliga arbetet?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: 
standardiserat arbete och förändringsteorier. Standardiserat arbete behandlas för att utforma 
ett arbetssätt där det är möjligt för alla att arbeta på samma sätt samt få en grund att arbeta 
efter. Förändringsteorierna behandlas för att belysa personalen och ledningens syn på 
förändring. 

 

Figur 3- Koppling mellan frågeställningar och teori 
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2.2 Returns management 
Det finns olika typer av returer som behöver hanteras, där var och en har sin egen utmaning. 
Bland annat finns det marknadsreturer som uppkommer när en produkt har kvalitetsproblem 
eller inte säljer tillräckligt bra. Det finns även konsumentreturer som handlar om att kunden 
hittar defekter på produkten eller ångrar köpet. Returerna kan ha olika påverkan på olika delar 
av flödeskedjan och detta måste tas till hänsyn vid utformning av en returhanteringsprocess 
(Rogers et al., 2002). Returer orsakas av flertalet faktorer beroende på position i flödeskedjan 
samt produktens beskaffenhet. Organisationer bör uppskatta alla möjliga sorts returer för att 
på bästa sätt hantera dem (Tibben- Lembke. R & Rogers. D, 2002). 

En process som syftar till att systematiskt arbeta med returlogistik och att utveckla aktiviteter 
för att kunna uppfylla framtagna mål inom företag kallas returns management.  En korrekt 
hantering leder till effektivitet, minskade kostnader, ökad kundnöjdhet och är ett sätt att 
identifiera oönskade returer (Rogers et al., 2002). Returns management är ett logistiksegment 
med fokus på förflyttning och hantering av produkter och tillgångar efter leverans till kund 
(Andrew, 2005). 

2.2.1 Gatekeeping 
När en retur inkommer är det första steget att besluta om vad som ska göras med produkten. 
Gatekeeping kan då användas för att fatta beslut om produkten tillåts komma in i returflödet 
eller inte. Returer som egentligen inte anses vara returer utgör kostnader när de åker tillbaka i 
flödeskedjan och gatekeeping hindrar detta från att hända (Rogers et al.,2002). Det används 
även för att säkerhetsställa produktkvalitet och förbättra flödets prestanda (Leng, 2016). Vid en 
lyckad implementering kan företag kontrollera och reducera returer, samt eliminera kostnader 
som är kopplade till att produkter returneras (Rogers et al., 2002). 

2.2.2 Aviodance 
En kritisk del av returhanteringen är Avoidance som skiljer sig från den traditionella synen på 
returhantering (Rogers et al.,2002). Avoidance är det mest kostnadseffektiva sättet för 
reducering av returer (Hjort, 2013). Det handlar om att utveckla och sälja produkter på ett sätt 
att returbegäran blir så liten som möjligt samt minska volym och kostnad för returnerade 
produkter. Detta kan ske bland annat genom kvalitetsförbättringar, klargörande instruktioner 
till kunden om produktanvändning eller förbättrad kommunikation med leverantören. Detta 
kan även bidra till ökad kundnöjdhet (Rogers et al., 2002). Genom att identifiera kostnader och 
komplexitet kan beslut tas bland annat om justering eller ändring av produktens design eller 
instruktionsmaterial ska ske (Rogers, Malamed, & Lembke, 2012).  

2.3 Lean 
För en kontinuerlig förbättring används lean som ett systematiskt tillvägagångsätt. Lean 
fokuserar på att maximera kundnyttan och samtidigt identifiera samt eliminera slöseri som 
uppkommer genom aktiviteter som är icke värdeskapande, men nödvändiga för att öka 
produktiviteten (Blecker, Shelly & Mortesen, 2008; Golden, 2012).  

Genomförandet kräver ett top-down engagemang för en lyckad förändring, men även ett 
bottom-up engagemang för att skapa nya idéer och större deltagande. En företagskultur som 
bygger på uppmuntring samt ett team som bygger på ständig förbättringsmentalitet är 
angeläget (Myerson, 2012). I många fall beror ett misslyckat arbete på att ledningen inte låter 
personalen på företaget vara delaktiga. Förändringar kan resultera i att ledningen behöver sätta 
in mer resurser, i form av tid eller pengar samt att minska kontrollen över personalen. Det är 
viktigt att inte se lean som ett kortsiktigt förbättringsprogram (Myerson, 2012).  

2.3.1 Slöserier  
Inom lean är aktiviteter som ingår i processen, men inte skapar något värde för kunden indelade 
i olika delar (Golden, 2012). Nedan presenteras några:  
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1. Transport: Produktförflyttning, särskilt intern, bidrar inte till värde för kunden 
(Golden, 2012). Det innefattar allt ifrån transport, tillfällig lokalisering samt 
förflyttning av exempelvis material och information. Enligt Myerson (2012) bör 
material endast förflyttas en gång efter mottagning för att sedan läggas undan och tas 
fram en sista gång för förbrukning. 
 

2. Defekta produkter: Kunden söker efter en produkt med bra kvalitet. Inget värde 
skapas genom produktinspektion eller av att lösa interna problem (Golden, 2012). 
Defekter avser tillverkning, reparation, omarbetning eller skrotning. Då fler produkter 
blir defekta ökar kostnaderna för företaget (Myerson, 2012).  
 

3. Lager: Material som inte används i slutprodukten är ett slöseri (Golden, 2012). Lager 
är en av de mest synliga slöserier och finns i form av arbete i en process som är 
påbörjad, men inte avslutad. Andra sorts lager är färdiga produkter, material och 
reservdelar. Alla dessa typer av lager utgör en kostnad i form av lagerhållningskostnad 
och lagerföringskostnad. Kostnaderna kan sträcka sig från 15 till 30 procent av 
produktvärdet (Myerson, 2012). Björn, Håkan och Bengt (2013) redogör att produkter 
i lager medför kostnader i form av kapitalbindning och riskkostnader. Med hjälp av en 
lagerränta, som representerar kapital- och riskkostnader samt genomsnittliga 
lagervärdet av produkter i lager, kan lagerföringskostnaden beräknas, se Formel 1. 

Formel 1 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎 × 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

4. Väntan: Den förbrukade tiden på grund av att vänta in en produkt, material eller 
person som krävs för att slutföra en uppgift (Golden, 2012; Myerson,2012).   
 

5. Överarbete:  Det är tiden eller ansträngningen som läggs på material eller tjänster 

mer än vad kunden efterfrågar. Otydliga kundspecifikationer eller en lång 

godkännandeprocess kan leda till att överarbetet inträffar (Myerson, 2012). 

 
6. Outnyttjad kompetens: Detta leder bland annat till förlorad tid, personalidéer, 

färdigheter och förslag på förbättringar. Personalens möjligheter till lärande minskas 

genom att inte lyssna eller engagera dem (Liker, 2006).  

 

2.3.2 Standardiserat arbete 
Målet med standardiserat arbete är att från början utföra arbetet på rätt sätt utan felaktigheter. 
Dettta är inom lean ett sätt för företag att reducera kostnader, både finansiellt, tidsmässigt och 
samtidigt säkerställa en tydlig samt säker miljö (Mlkva, Prajová, Yakimovich, Korshunov, & 
Tyurin, 2016). Genom standardiserat arbete ges ett optimalt sätt att utföra arbetsmoment på, 
vilket i sin tur kan leda till minskad variation (King , 2009). Standardisering ger företag en 
plattform att utgå från för att göra ständiga förbättringar. Det är ett sätt att förbättra den 
övergripande produktiviteten genom att ta fram de bästa metoderna för varje process samt 
hjälper att identifiera förbättringsområden (Anish, 2018). 

Ett sätt att beskriva arbetssteg är genom ett flödesschema som är en grafisk beskrivning av en 
process eller arbetsflöde.  Detta med hjälp av olika symboler för varje steg i processen för att 
säkerställa en tydlighet i förklaringen (Dewar, 1992). 

Vid standardisering av bland annat arbets- och lagerrutiner, kan det resultera i effektivare 
hantering. Minskning av lager kan i sin tur leda till besparingar samt ökad prestanda, vilket 
gynnar företag i bemärkelsen att kunna växa, förutsatt att korrekt tillvägagångssätt vidtas 
(Bjork, 2000).   
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Bradbury (2017) konstaterar att metoden 5S är ett verktyg inom lean vilket används för att 
skapa ett standardiserat arbete. Det används bland annat för att förbättra och effektivisera lager 
genom att organisera och standardisera lagerhanteringen med hjälp av fem olika steg som är: 

1. Sortera:  Onödiga föremål rensas från arbetsplatsen. Genom det kan lagret maximera det 
användbara utrymmet och tillgängligheten på arbetsområdet. 

2. Systematisera: Varje unikt arbetsområde kräver en viss ordning för mer bekvämlighet och 
effektivitet. Därmed behöver föremål och leveranser organiseras för att förbättra personalens 
produktivitet och minska rörelserna såsom böjning, sträckning samt förenkla flyttning från en 
station till en annan.  

3. Städa: Det krävs en regelbunden rensning av arbetsområdet efter exempelvis varje skift. 
Detta steg hjälper personalen att hitta potentiella problem genom ett mer organiserat lager.  

4. Standardisera: De framgångsrika förbättringarna ska dokumenteras för att bland annat 
lättare kunna tillämpa det på andra arbetsområden för mer effektivitet.   

5. Skapa vana: Varje steg i 5S ska upprepas för att säkerställa att det nya arbetssättet för 
lagerhanteringen kan förbättra det dagliga arbetet. 

2.4  Kvalitetskostnader 
Kostnaderna för kvalitet är summan av de uppkomna kostnader som säkerställer att produkter 
och tjänster håller önskad nivå, samt de kostnader som uppkommer när den önskade 
kvalitetsnivån inte uppfylls (Cheah, Shahbudin, & Taib, 2011). I tillverkande företag kan 
kostnaden för kvalitetsbrist sträcka sig från 5% till 35% av försäljningspriset. Den vanligaste 
orsaken till att kvalitetskostnader inte uppmärksammas är på grund av svårigheter kring att 
mäta dem (Richard E & Oliver, 2010).  

Kvalitetskostnader kan resultera i kostnader som är mätbara, kallade synliga kostnader, vilka 
många gånger kan leda till okända, dolda kostnader om de inte rapporteras eller mäts som 
indirekt arbetskraft eller leder till lägre biståndsmarginal på grund av kundförluster (Krishnan, 
2006).  Andra exempel på dolda kostnader är enligt Krishnan (2006) och Richard E och Oliver 
(2010): 

• Kostnader för utökat utrymme och lagerförändringar.  

• Skrot som inte har rapporterats i systemet. 

• Ersättningar för skrot och omarbetande under produktion samt i tidstandard. 

Figur 4 ger en sammanfattning av synliga och dolda kvalitetsbristkostnader: 

 

Figur 4- Kvalitetskostnad isberg, inspirerad av (Krishnan, 2006)  
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2.5 Förändringsteorier 
Förändring är en svår och komplex process som har blivit allt viktigare och mer förekommande 
(Popa, 2017; Talmaciu, 2014). För en framgångsrik förändring krävs nytt tänk och nya verktyg 
för implementering. När en förändring sker på en organisations- eller gruppnivå behövs en 
förståelse för hur det kommer ske även på individnivå. För en bra och fullständig förändring är 
ledarnas förmåga att leda personalen avgörande och det är viktigt att ledarna förstår de 
påverkande faktorerna (Popa, 2017).  

2.5.1 E och O- teorin 
I många fall misslyckas en förändring på grund av att det inte ges tillräckligt med tid för den. 
Det är nödvändigt att verkställande personer förstår processen för att kunna förbättra den, både 
ekonomiskt och humanistiskt. Det finns två typer av förändringsteorier som var och en 
uppfyller mål, men kommer även med oväntade kostnader, se Tabell 1 (Beer & Nohria, 2000). 

Teori E är en så kallad hård approach med ekonomisk motivation och fokus. Målet är ofta att 
maximera företagets vinst och ledarskapet sker top- down. Med det menas att ledningen sätter 
mål med en liten inverkan från operativa kärnan/ medarbetarna. I denna teori ligger fokus på 
att effektivisera strukturer och system och processen sker genom att upprätta planer och 
program (Beer & Nohria, 2000). 

Teori O kallas för en mjuk approach som ser till organisatorisk möjlighet. Målet är att utveckla 
företagskulturen och utveckla förmågor både organisationsmässigt och individuellt. 
Ledarskapet sker bottom- up som försöker få med alla medarbetare för att förbättra företagets 
prestanda. Deltagande från anställda och egen problemlösning uppmuntras. Företag som 
använder sig av en mix av teori E och O är benägna att uppnå en hållbar konkurrensfördel och 
hög produktivitet (Beer & Nohria, 2000).  

Tabell 1- Med inspiration från “Cracking the Code of Change” (Beer & Nohria, 2000) 

 

2.5.2 Lewins förändringsmodell 
En framgångsrik förändring kräver ett fungerade förändringsverktyg (Levasseur, 2001). Lewin 
har utvecklat en modell som delar upp förändringsprocessen i tre faser; upptina, ändra samt 
befästa (Levasseur, 2001; Talmaciu, 2014).  

1. Upptina: En förändring skapar en del motstånd och därav behöver först den nuvarande 
strukturen tinas upp för att sedan skapa motivation hos medarbetarna att förändra. I 
denna fas gäller det att ha krismedvetenhet för att förstå varför en förändring behöver 
ske. Här identifieras problem och mål samt vision. Även psykologisk trygghet skapas 
genom att minska hot eller borttagande av hinder som i detta fall kan vara exempelvis 
motstånd.  
 

2. Ändra: Det krävs mycket arbete när struktur och sammanhang ska byggas om. Denna 
fas handlar om kognitiv omdefiniering och i detta sammanhang utvecklas och 
identifieras nya system, strukturer och roller samt arbetssätt baserat på ny information.  
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3. Befästa: Denna fas handlar om att stabilisera och integrera de nya arbetssätten. 
Företagsstabilisering genom att upprätthålla det nya arbetssättet med regler, normer, 
strukturer och politik. Nya beteenden ska i denna sista fas integreras hos både enskilda 
och i relationer med andra genom bekräftelse och förstärkning.  

 

 

 

 



Metod och genomförande 

11 

 

3 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs kopplingen 
mellan studiens frågeställningar och valda metoder. Därefter redogörs studiens ansats och 
design, samt en beskrivning av studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas med 
en diskussion kring studiens trovärdighet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara rapportens syfte och frågeställningar har metoder för datainsamling och 
dataanalys i form av intervjuer, observationer, litteraturstudier, dokumentstudier samt en 
jämförelse med annat företag utförts. Tabell 2 beskriver kopplingen mellan studiens 
frågeställningar och använda metoder.  

Tabell 2- Koppling mellan frågeställningar och metod 

 

För att besvara studiens första frågeställning “Hur bör defekta produkter hanteras på ett 
effektivt sätt?” har intervjuer, observationer, litteraturstudier, dokumentstudier samt 
jämförelse med ett annat företag använts. Intervju och observation genomförs för att insamla 
empiriskt underlag, samt skapa förståelse för problembilden. Litteraturstudierna för denna 
frågeställning har främst omfattat returhantering, lean och kostnader. Dokument angående 
fallföretagets avvikelsehantering samt nuvarande process har studerats. Slutligen utförs en 
jämförelse med ett annat producerande företag för att få inblick i hur en avvikelseprocess kan 
se ut. 

För att besvara studiens andra frågeställning “Hur kan avvikelseprocessen bli en naturlig del i 

det dagliga arbetet?” har intervju använts för att få en uppfattning kring personalens syn på 

rapportering och hantering av avvikelser. Dokumentstudie har använts för att undersöka 

befintliga arbetsroller och aktiviteter på fallföretaget. Litteraturstudie angående 

förändringsarbete och modeller. Även här sker en jämförelse med det andra företaget för att få 

en inblick i en annan avvikelseprocess.  

3.2 Arbetsprocessen 
En tidsplan i form av studiens olika steg har utformats i syfte att säkerhetsställa färdigställandet 
av rapporten inom den satta tidsramen, se Figur 5. Det är en översikt för att kontinuerligt arbeta 
med rapportskrivandet utan för mycket variation i arbetsbelastning. 
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Figur 5- Studiens arbetsprocess 

Figur 5 ger en översikt av rapportens arbetsprocess genom att redogöra tidfördelningen av 
rapportens olika beståndsdelar. Studien påbörjades efter ett introduktionsmöte med 
fallföretaget där problemområdet introducerades. Rapportens introduktion fungerar som en 
grund för att därefter kunna definiera bakgrund, problembeskrivning samt syfte och 
frågeställningar. I samband med detta utfördes litteratursökning för att samla information till 
bakgrund och det teoretiska ramverket. I slutet av denna del inleddes även insamlingen av 
empiriska data och kort därefter påbörjades presentationen av studiens olika metoder som 
använts. Ytterligare empirisk data samlades in för att bygga ut det teoretiska ramverket.. När 
datainsamlingen var färdigställd gjordes en analys, diskussion och slutsats. I Figur 5 
presenteras olika deadlines som rapporten arbetat utifrån för att sedan utföra förbättringar.  
Slutligen avslutas arbetsprocessen med rapportinlämning.  

3.3 Ansats 
För att besvara studiens frågeställningar och därmed uppfylla syftet, har ett abduktivt 
arbetssätt genomförts. Den abduktiva metoden är en kombination av induktiv och deduktiv 
metod. Den växlar ständigt växlar mellan teori och empiri och forskningen pendlar mellan olika 
sätt att relatera till dessa. Det första steget liknar induktion där ett hypotetiskt mönster kan 
förklara fallet och formuleras utifrån den empiriska insamlingen. Det andra steget påminner 
om deduktion då hypotes och teori prövas på nya empiriska objekt. Den tidigare teorin kan då 
bli mer övergripande genom att utveckla eller utvidga den (Patel & Davidson, 2012). Ett annat 
sätt att se på abduktion är att fokus är på ”systematic combining”, vilket handlar om att 
konstant gå fram och tillbaka från en typ av undersökningsaktivitet till en annan, det vill säga 
mellan teori och empiri (Eriksson, 2015; Kovaks & Spens, 2005). ”Systematic combining” 
utvecklar och anpassar teorier utifrån vad som är funnet i den empiriska delen. Det har ett 
starkt beroende av införandet av teori i konstant matchning med verkligheten, se Figur 6 
(Dubois & Gadde, 2002). 
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Relevant teori insamlades för att skapa ett underlag för att utforma den empiriska insamlingen 

hos fallföretaget. Den empiriska informationen samlades in i form av intervjuer. Därefter 

samlades ytterligare teori in för att utforma underlag för vidare intervjuer och observationer. 

Senare återupptogs insamlingen av empiriskt underlag på fallföretaget. Under tiden detta 

utfördes framkom tydligt att det finns ytterligare problem med den nuvarande 

avvikelsehanteringen. Det nya problemet ledde till att ny litteratur behövde samlas in för att 

komplettera den tidigare. Detta för att sedan gå tillbaka till fallföretaget för fortsatt insamling 

av empirisk data. Detta är vad Dubois och Gadde (2002) kallar ”direction and redirection” och 

är skälet till att ansatsen ses som abduktiv. Forskningen i rapportens studie växlar ständigt 

mellan teori och empiri. Studiens författare har haft en nära kontakt med fallföretaget och 

därmed har data kontinuerligt samlats in i form av empirisk data växlat med teoretisk data. I 

och med det nya problemet anpassades den nya teorin efter empirin och matchades med 

verkligheten. Detta är typiskt för ”systematic combining” som tillhör det abduktiva arbetssättet. 

  

 

Figur 6- Systematic combining med inspiration från (Dubois & Gadde, 2002) 

3.4 Design 
Frågeställningarna kan studeras i en undersökning i form av en fallstudie som hjälper till att 
studera ett eller fler fall på djupet genom olika datakällor (Yin R. K., 2007). En fallstudie 
innebär att en undersökning utförs på en avgränsad grupp exempelvis ett företag (Patel & 
Davidson, 2012). Därför ansågs den vara lämplig för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar för att få en tydlig bild av problemet på fallföretaget. Enligt Yin E. K. (2007) 
finns två typer av design för fallstudier; enfalls- och flerfallsstudier som i sin tur består av olika 
typer av analysenheter. En enfallsdesign ger möjlighet till djupare analys och används som stöd 
och väljs utifrån studiens syfte och frågeställningar. Den representerar det kritiska fallet vid 
prövningen av en viktig teori vilket är en av anledningarna för att välja den. 

Designen för studien innefattar en enfallsstudie med två analysenheter som har valts att 
studeras utifrån fallföretagets problem, se Figur 7. Detta eftersom studien omfattar endast ett 
fallföretag där en djup analys görs av avvikelsehanteringen samt hur samspelet mellan 
avdelningar och system påverkar den. Analysenheter hjälper studiens författare att få bättre 
förståelse för problemet med hjälp av olika synvinklar.   
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Figur 7- Olika designtyper för fallstudier, inspirerad ifrån (Yin R. K., 2007) 

3.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod av litteraturstudier för att skapa en grund och förståelse för 
studiens problem. Den omfattar även insamling av empirisk data från fallföretaget i form av 
intervjuer, observationer, dokumentstudier och jämförelse med ett annat företag. 

3.5.1 Litteraturstudier 
Kunskap som innehåll i litteraturgenomgången kan hämtas från litteraturen. Det kan dels vara 
kunskap från teori och modeller eller kunskap från tidigare forskning inom samma område. 
Denna kunskap kan bidra till att exempelvis förklara och identifiera ett problem (Patel & 
Davidson, 2012). Rapportens studie består framförallt av olika teorier kring förbättrings- och 
förändringsarbete. Detta används för att skapa en förståelse kring problemområdet samt hitta 
förbättringsförslag till problemet.  

Litteraturkunskap kan hämtas från böcker eller artiklar som är publicerade i vetenskapliga 
tidskrifter (Patel & Davidson, 2012). Under studiens gång har Jönköping Universitys 
bibliotekshemsida använts för att hitta relevant forskning som utgör en grund till studiens 
bakgrund och teoretiska ramverk. Olika databaser såsom Proquest Central, Scopus och även 
sökmotorn Primo har använts för att hitta tryckt litteratur, handböcker och vetenskapliga 
artiklar samt andra elektroniska skrifter. Genom att jämföra olika artiklar och dess innehåll har 
relevanta artiklar valts ut och på så sätt gett en bra kvalitet genom rapporten. 
Artikelsökningarna skedde främst på engelska, men även till viss del på svenska. Flertalet olika 
sökord valdes ut, samtliga relaterade till studiens syfte och frågeställningar. Detta ibland 
tillsammans i form av ordkombinationer. Ett krav var att artiklarna skulle vara ”peer- reviewed” 
expertgranskade och sannerligen en mer trovärdig källa.  

3.5.2 Intervjuer 
Denna metod har använts med anledning att skapa en helhetsbild av problemområdet och få 
en förståelse kring hanteringen av den nuvarande avvikelseprocessen. En övergripande bild fås 
även genom att skapa en uppfattning av personalens syn rörande rapportering och hantering 
av avvikelser samt undersökning av vilka arbetsroller som finns på fallföretaget.  

De genomförda intervjuerna var i semi-strukturerad form. Detta för att få djupa och detaljrika 
svar. Frågorna här har en förutbestämd ordning men ställs inte alltid i samma följd. 
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Följdfrågorna väljs utifrån vad respondenten berättar för att deltagaren fritt ska kunna utveckla 
sina svar (Skärvad & Lundahl, 2016).  

Totalt intervjuades fem personer under fyra olika tillfällen, se Tabell 3. Studiens författare 
förberedde frågor innan mötena och anpassade dessa efter deltagarnas olika arbetsroller, se 
bilaga 1,2 och 3. En semi- strukturerad form på intervjuerna användes för att insamla utförliga 
svar. Under första mötet intervjuades en inköpare och en tekniker samtidigt. Målet med 
intervjun var bland annat att förstå kommunikationsbilden mellan respektive avdelningar samt 
att framhäva hur avvikelsehanteringen upplevs i deras dagliga arbete. Kvalitetschefen 
intervjuades för att bland annat få en uppfattning av fallföretagets framtidsplaner gällande 
rapporteringssystemet. Därefter intervjuades den kundreklamationsansvarige för att få en 
komplett bild av problemet samt skapa ett jämförelseunderlag. Sist intervjuades en personal i 
produktionen för att få en inblick om produktionens vardagliga arbete samt vilka utmaningar 
som kan uppkomma. I början av samtliga intervjuer tillfrågades om intervjuerna fick spelas in, 
vilket respondenterna godkände. Detta för att underlätta för analysen och minska missförstånd. 
Studiens författare antecknade kortfattade stödmeningar utifrån respondenternas svar.   

Tabell 3- Genomförda intervjuer  

Datum Syfte (Vad) Roll Metod 
(Hur) 

Tid 

2019- 03-11 Förstå det dagliga 
arbetet samt 
kommunikation 

Inköpare och tekniker Semi-
Strukturerad 

60 
min 

2019- 03-11  Få framtidsuppfattning Kvalitetschef Semi-
Strukturerad 

60 
min 

2019-04-04 Få en utökad förståelse 
för problembilden 

Kundreklamationsansvarig  Semi-
Strukturerad 

45 
min 

2019-04-29 Få en inblick i det 
vardagliga arbetet 

Produktionspersonal Semi-
Strukturerad 

22 
min 

3.5.3 Observationer 
Denna metod används för att samla information från naturliga situationer där beteenden och 
händelser studeras. Kunskapen från observationerna kan användas som huvudinstrument, för 
att komplettera information som samlats in genom andra tekniker eller för att lägga grund för 
vidare studier. Metoden innebär att beteenden och händelser kan studeras i den stund som de 
inträffar. En så kallad ostrukturerad observation utförs för att insamla så mycket information 
som möjligt inom ett visst problemområde (Patel & Davidson, 2012).  

En ostrukturerad observation har använts för att få ett brett underlag för studiens syfte och 
frågeställningar genom att låta den observerade deltagaren arbeta fritt.  

Den första obervationen genomfördes för att få en bild över hur teknikerns 
avvikelsehanteringsprocess går till. Observationen utfördes i produktionen där en tekniker 
följdes. Kortare anteckningar antecknades och oförberedda frågor ställdes löpande vid behov. 
Den andra observationen genomfördes med två inköpare och detta för att få en insyn i hur de 
arbetar systemmässigt med hanteringen av returer. Observationen innehöll förklaring kring 
vilka olika system som används, hur de används och varför. Under tiden fördes kortare 
anteckningar. Genomförda observationer ses i Tabell 4.  

Tabell 4- Genomförda observationer 

Datum Syfte (Vad) Roll Metod (Hur) Tid 
2019-04-01 Teknikerns steg i 

avvikelseprocessen 
Tekniker Ostrukturerad  45 min 

2019-04-12 Genomgång av system Inköpare Ostrukturerad 
 

60 min 
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3.5.4 Dokumentstudier 
I en fallstudie har dokument en betydande roll då det styrker och bekräftar information till 
insamlade data. Ett dokument kan exempelvis bekräfta namn och titel på personer som deltagit 
i intervjuer (Yin R. K., 2007). En fördel med dokumentstudier är det förflutna kan studeras 
(Corbetta, 2003). 

Dokumentstudier har utförts med syfte att stärka genomförda intervjuer och observationer 
samt skapa ytterligare förståelse. Med hjälp av personal på fallföretaget har fem olika dokument 
för avvikelsehantering samlats in, se Tabell 5. Dokumenten beskriver hur processen ser ut i 
dagsläget, definitionen av de olika avvikelserna intern, extern och kund samt vilka personer 
som är involverade i processen.  

Tabell 5-Genomförda dokumentstudier 

Datum Syfte (Vad) Namn på dokument 
2019-02-20 Förståelse och insamling av 

empiriskt underlag 
Avvikelseprocessen 

2019-02-20 Förståelse och insamling av 
empiriskt underlag 

Intern avvikelse 

2019-02-20 Förståelse och insamling av 
empiriskt underlag 

Leverantörsreklamationer 

2019-02-20 Förståelse och insamling av 
empiriskt underlag 

Kundreklamationer 

2019-02-20 Förståelse och insamling av 
empiriskt underlag 

Capa rutin (korrigerande och 
förebyggande åtgärder)  

2019-02-20 Förstå arbetsstegen Nuvarande flödesschema 

 

3.5.5 Jämförelse med ett annat företag 
Anand och Kodali (2008) förklarar att detta är ett ledningsverktyg som används i 
förbättringsarbete genom att jämföra ett utvalt område inom ett företag med andra företag. 
Detta görs för att identifiera nya förbättringsmöjligheter och uppnå högre prestanda över vissa 
områden i det aktuella företaget. Detta kan åstadkommas med hjälp av information från 
experter från ett annat företag och genom att implementera en bästa praxis hos det studerade 
företaget.   

Jämförelsen i denna studie skedde med det producerande företaget Husqvarna Group AB där 
kvalitetschefen för fabriken Edge intervjuades. Detta i form av en semi-strukturerad intervju 
utfördes för att samla utförlig information om hur en avvikelsehanteringsprocess kan se ut och 
vad det kan medföra vid en förändring samt vilka utmaningar som kan uppkomma, se bilaga 4. 
Företaget används som ett föredöme för att styrka hämtad information från andra källor och 
utvidga kunskapen med hjälp av erfarenheter där ifrån. Genomförd jämförelse redovisas i 
Tabell 6.  

Tabell 6- Genomförd jämförelse 

Datum Syfte (Vad) Roll Metod (Hur) Tid 
2019-04-05 Få en inblick kring 

hanteringen hos ett annat 
företag 

Kvalitetschef, 
Husqvarna AB 

Semi-
strukturerad 

90 min 

 

3.6 Dataanalys 
Enligt Patel och Davidson (2012) kan information som samlas in för en studie bearbetas och 
analyseras med en kvantitativt eller kvalitativt inriktad forskning. Datainsamling i form av 
intervjuer och andra tolkande analyser är kvalitativt inriktad forskning medans forskning som 
innehåller bland annat mätningar och analysmetod vid datainsamlingen är kvantitativt 
inriktad.  
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Studiens syfte och frågeställningar har besvarats genom kvalitativt inriktad forskning i form av 
semi - strukturerade intervjuer och ostrukturerade observationer. Studien innefattar även 
kvantitativt inriktad forskning där författarna studerar system och siffror angående kostnader 
som uppkommer på grund av en ofullständig avvikelseprocess hos fallföretaget. 

Triangulering innebär att flera olika datainsamlingsmetoder används för att ge en tydlig bild 
vid analys utifrån framkommen information. Triangulering kan även användas för att bekräfta 
information genom att välja flera olika datakällor, exempelvis olika personer, platser och 
tidpunkter (Patel & Davidson, 2012).  

Dataanalysen har genomförts genom att stämma av teori med framkommen empiri samt 
fallföretagets problembild. Svaren från genomförda intervjuer jämfördes med varandra och 
analyserades. Stegen som följdes under observationerna jämfördes med företagsdokument som 
handlar om arbetsgång. Under studiens gång kunde nya problem identifieras, genom analys av 
den empiriska insamlingen och därför samlades ytterligare teori in. Flera 
datainsamlingsmetoder och datakällor har använts. Då företaget är restriktiva med att 
offentliggöra interna dokument, fanns inte möjlighet att redovisa all data på ett önskvärt sätt. 
För att komma runt detta problem har företagets material studerats och nytt material har tagits 
fram och verifierats med respondenter, se Figur 8. Fallföretaget önskar att förbli anonyma, 
vilket resulterat i att både företagsnamn samt respondenternas namn inte presenterats. Detta 
med respekt för fallföretagets önskan.  

 

Figur 8- Studiens dataanalys  

3.7 Trovärdighet 
Studiens trovärdighet stärks genom att tolka och samla in korrekt data för att få resultat och 
slutsatser som reflekterar och presenterar det studerade området på rätt sätt (Yin R. K., 2016).  
Vid genomförande av en fallstudie kan designkriterierna intern- och extern validitet samt 
reliabilitet användas för att bedöma trovärdigheten. En högre sådan bidrar i sin tur till att 
studien uppnår högre kvalitet (Yin R. K., 2007). 

3.7.1 Intern validitet  
Med detta menas att mätningsverktyget mäter det som avses att mätas (Skärvad & Lundahl, 
2016). Det kan vara genom konkreta intervjufrågor för att kunna studera det som är relevant 

och sedan dra slutsatser (Yin, 2007; Skärvad & Lundahl, 2016). I intern validitet finns det en 
hög grad av överensstämmelse mellan den teoretiska delen och operationalisering (Skärvad & 
Lundahl, 2016).  
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Under studiens arbetsprocess, för att stärka den inre validiteten, stämdes insamlad teori av med 
insamlad empiri. Detta för att säkerhetsställa relevansen av hämtad information och i bristande 
fall komplettera teorin. Intervjufrågor har anpassats efter de olika respondenterna för att få så 
relevant information som möjligt. Olika datainsamlingsmetoder har använts genom 
triangulering och stärker därmed validiteten. Insamlade data från intervjuer har stämts av med 
respondenterna för att styrka att innehållet är korrekt tolkat. Bortsett litteratur i tryckt form, 
har insamlade artiklar för studien haft kravet “peer – rewieved” granskade och 
expertgranskade. 

3.7.2 Extern validitet 
Det handlar om graden av generaliserbarhet i den aktuella fallstudien. Det kan vara genom att 
exempelvis kontrollera om ett resultat från studien går att applicera på ett annat företag (Yin 
R. K., 2007). Studien är en enfallsstudiedesign där endast ett företag studeras. I och med det 
kan generaliserbarheten bedömas vara låg, men eftersom en jämförelse med ett annat företag 
utförts anser studiens författare att generaliserbarheten stärks. Avvikelsehantering är ett 
relativt vanligt problem hos företag och förbättringsförslagen som tagits fram i denna rapport 
kan till viss del appliceras på andra företag, framför allt producerande företag som vill arbeta 
med bland annat standardisering och problemidentifiering för att uppnå en lyckad förändring.  

3.7.3 Reliabilitet  
Begreppet förklarar datainsamlingens tillvägagångsätt och hur väl det har fungerat. Det 
säkerställer att undersökningens utförande kan upprepas utan att metoderna ger olika resultat. 
Dokumentation är viktigt för att nå hög reliabilitet (Yin R. K., 2007). Detta kan åstadkommas 
om undersökningen genomförs fler gånger av andra forskare eller genom olika metoder för att 
få en lösning som är likvärdig och trovärdig (Payne & Payne, 2004). 

Studiens reliabilitet har höjts genom att flera metoder för insamling av data har använts; 
litteratursökning, intervjuer, observationer, dokumentstudier samt jämförelse med annat 
företag. Intervjuerna har utförts med personer från olika avdelningar med olika roller samt en 
lång arbetserfarenhet på fallföretaget. Genom detta fås ett brett perspektiv kring problemet för 
att skapa en helhetsbild kring alla påverkade delar inom avvikelsehanteringen. Enligt studiens 
författare kan detta höja reliabiliteten då troligtvis liknande bild skulle fås även om andra 
personer på fallföretaget tillfrågades.  
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av problemet inom fallföretaget. Vidare beskrivs 
empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Företagsbeskrivning  
Det aktuella fallföretaget är en global elektroniktillverkare med totalt 1700 anställda på olika 
destinationer i världen. Företaget är en medelstor kontraktstillverkare som tillverkar komplexa 
produkter åt andra företag. Studien har utförts på en av destinationerna där tillverkning sker 
och det arbetar omkring 200 anställda med allt från administrativa uppgifter till produktion.  

Fallföretaget hanterar kund-, extern- och interna avvikelser där fokus ligger på den interna och 

externa delen. Detta på grund av att det är den största och minst fungerande delen i dagsläget. 

Sedan en tid tillbaka har fallföretagets interna avvikelsehantering varit ett problem på grund av 

ett komplicerat tillvägagångssätt. Arbetsgången innefattar många olika steg och involverar 

flertalet personer. Företaget saknar ett processägande samt en gemensam syn, vilket lett till 

negativa konsekvenser. Det har resulterat i att defekt material läggs undan och glöms bort samt 

en bristande insikt i hur hanteringen ska ske. Detta medför i sin tur till att hanteringen av 

defekta produkter sker på olika sätt och lager hålls längre än nödvändigt. Andra problem som 

uppkommer är högre kostnader samt att det blir resurskrävande, vilket påverkar både 

företaget, kunder och leverantörer. 

4.2 Dokumentstudie 
Informationen som presenteras är inhämtad från olika dokument tillhörande fallföretaget, se 
Tabell 5.  

4.2.1 Dagens avvikelsehantering 
Varje fel som inträffar ser fallföretaget som en möjlighet till förbättring och fel kan upptäckas 
på olika sätt. Produktionspersonal, produktionsledning, tekniker, ledning och inköp är alla 
ansvariga att rapportera avvikelser i en process, produkt eller dokumentation. I IT-systemet 
kallat UAFE/MES rapporteras interna fel och produktionsstörningar, både stora och små av 
operatörerna. Produktkvalitetsansvarig, tekniker och produktionspersonal följer sedan upp 
detta för felanalys och beslutar om aktiviteter. Det finns olika typer av fel med mer eller mindre 
påverkan och som kräver olika omfattande åtgärder. Avvikelser på material kan upptäckas 
bland annat vid företagets ankomstkontroll eller av operatören i produktionen. 

4.2.2 Leverantörsreklamation 
Vid upptäckt av felaktigt material i ankomstkontrollen fyller personalen i en röd lapp som fästs 
på materialet, registrerar avvikelsen i en så kallad IR- journal i Excel där interna reklamationer 
registreras, samt i UAFE/MES. Vid fel av mindre art kontaktas tekniker för att avgöra vilket 
sorts fel som uppkommit och därefter informeras inköp som kontaktar leverantören. Vid större 
fel spärras partiet redan vid ankomst, registreras och ansvarig inköpare kontaktas för att i sin 
tur ta kontakt med leverantören och skapa en leverantörsreklamation.   

När avvikande material upptäcks av tekniker eller i ankomstkontrollen hämtar inköparen 
information från IR-journalen, för över det till en annan Excel-fil och detta förs därefter in i ett 
Word dokument där ifyllda uppgifter kontrolleras. En bedömning görs, med hjälp av tekniker, 
kring vilka aktiviteter som krävs för åtgärdande och därefter skickas reklamationen till 
leverantören tillsammans med uppgifter och felbeskrivning. Det avvikande materialet hämtas 
fysiskt från hyllan, samt kontrolleras systemmässigt i ett affärssystem för material- och 
ekonomiplanering. När detta är gjort informeras spedition och packning som packar och 
förflyttar materialet och därefter bokas transport. Inköparen har ansvar att bevaka ärendet, 
komplettera med eventuella uppgifter samt återkoppla. 
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4.2.3 Produktionsavvikelser 
När fel upptäcks av produktionspersonalen är det första steget att fylla i en röd lapp och placerar 
materialet fysiskt på en avvikelsehylla och systemmässigt i affärssystemet. Om felet är orsakat 
internt av produktionspersonalen skrotas materialet direkt. I andra fall tillkallas ansvarig 
tekniker för bedömning av åtgärder och plockar materialet från hyllan för kontroll. Teknikern 
kan antingen bedöma att materialet är okej och skickar då tillbaka det till produktionen eller 
bedöma att det inte är okej. Om det anses vara ett leverantörsfel fyller teknikern i en IR- journal, 
kontrollerar produkten fysiskt och i affärssystemet och kompletterar därefter IR- journalen. 
Produkten flyttas fysiskt till en avvikelsehylla och i affärssystemet. Inköparen utför därefter 
samma steg som för leverantörsreklamation.  

4.2.4 CAPA 
Korrigerande och förebyggande åtgärder, CAPA är en process för att hantera kvalitetsproblem 
och identifiera och eliminera uppkomna och tänkbara materialbrister, i processer och system. 
Hantering av avvikande material sker genom analys och identifiering av grundorsak, en 
kortsiktig åtgärd för att snabbt lösa problemet, korrigerande och förebyggande åtgärder för att 
förhindra att felet uppstår igen och säkerställande av åtgärder. I vissa fall räcker en 
orsaksanalys och korrigerande åtgärd för att lösa problemet, men ibland, då system- eller 
processfel identifieras samt vid återkommande problem skapas ett CAPA- ärende. Ärendet 
hanteras vidare av ansvarig där analys, korrigering och förebyggande åtgärd tas fram.   

4.2.5 Flödesschema 
Ett flödesschema som beskriver fallföretagets nuvarande arbetssteg för avvikelsehantering 
presenteras i Figur 9, se även bilaga 5. Arbetsstegen bör följas av alla involverade i 
avvikelseprocessen, men det har framkommit att stegen inte utförs i enlighet med ritningen.  
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Figur 9- Nuvarande flödesschema 
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4.3 Intervjuer 
En sammanställning presenteras av relevant information som framkom under studiens olika 
intervjuer.  

4.3.1 Inköpare och tekniker  
På fallföretaget har två personer med lång arbetslivserfarenhet intervjuats för att få en 
övergripande bild kring dagens avvikelsehantering. En arbetar som tekniker och en som 
inköpare. Intervjufrågorna hittas i bilaga 1, 2, 3 och 4. 

Dagens syn 

Teknikern anser att avvikelsehanteringen är viktig och måste därför göras noggrant och att det 

är en krånglig process med många olika personer involverade. Det är viktigt för henne att följa 

arbetet hela vägen för att säkerhetsställa att arbetet inte stannar av under processen. Därför tar 

hon ibland på sig det, även om det inte är en huvuduppgift.   

Både inköparen och teknikern tycker det är för många överlämningar, både fysiskt och 

administrativt i dagens avvikelsehantering. Vid varje överlämning krävs det att alla involverade 

förstår och har information om ärendet, alternativt att det är väl dokumenterat så att oklarheter 

inte uppstår. Det finns briser i kopplingen mellan felrapporteringen från produktion och 

kravspecifikationen från kund. Det kan leda till att material rapporteras som defekt även om 

kravspecifikationen säger att det är godkänt. Detta kan bero på produktionspersonalens 

osäkerhet kring bedömning och de väljer då att lägga undan material som egentligen är okej. 

Respondenterna menar att det inte finns någon avsatt tid för att arbeta med avvikelseprocessen 

kontinuerligt. 

Utmaningar 

Största utmaningen med avvikelsehanteringen är att förstå kundernas krav när det gäller både 

kvalité och produktutformning. Det administrativa arbetet kring avvikelsehanteringen är enligt 

inköparen inte är särskilt svårt, men är tidskrävande och innehåller många steg. Fallföretaget 

saknar ett gemensamt system som håller ihop alla dokument vilket leder till stor tidsåtgång och 

risk för att information tappas bort mellan överlämningarna.  

Produktionspersonal och tekniker rapporterar i en Excel-fil medan inköpare använder ett annat 

program. Varken teknikern eller inköparen vet varför det uppstår men kan spekulera kring att 

det är en kvarleva från att fallföretaget var en mindre firma. Systemavsaknaden gör att 

inköparen manuellt kopierar över samma information som tidigare finns dokumenterad vilket 

kan leda till manuella fel. Om justeringar görs i ett av systemen ändras de inte i det andra. I 

vissa fall då leverantören inte är svensktalande behöver inköparen dessutom översätta 

informationen till engelska vid överföringen.  

Generellt sätt vid arbete med avvikelsehantering hos företag sker ingen överlämning, utan ofta 

finns kvalitetstekniker som håller ihop ärendet och helheten. Fallföretagets arbetsgång går 

däremot ut på att de olika avdelningarna endast fyller i vad de behöver utan att ha i åtanke vad 

nästa avdelning behöver för att gå vidare med ärendet.  

Kommunikationen mellan avdelningarna är i vissa fall bristande vilket bland annat kan 

upptäckas vid leverantörsbekräftelse. Vid kompletterande dokumentation till leverantören kan 

det ta långt tid för inköp och produktion att kommunicera fram den. Det leder till att material 

står kvar på lagerhyllan för att det inte kan skickas tillbaka till leverantör.   

Kontroll och test av material kan ta mellan en minut till en dag. Ett anpassat testsystem används 

utifrån varje kundkrav, vilket bör räcka, men det kan ibland anses vara enklare att utföra test 

istället då det kan vara svårt att läsa av kravspecifikationen. Det resulterar i att tester som inte 

är anpassade efter kravspecifikationen används och därmed kan fel orsak hittas. 
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Det finns ingen utsedd ansvarig för avvikelseprocessen och inte heller på respektive avdelning. 

Fallföretaget saknar en kvalitetsansvarig som följer upp avvikelseprocessen samt 

dokumentationen från början till slut. Avdelningarna har inga avsatta möten just för 

avvikelseprocessen, utan kontakt upptas mellan avdelningarna via mejl eller direkt 

kommunikation.  

Förslag 

Enligt respondenterna skulle ett gemensamt rapporteringssystem för alla avdelningar 

effektivisera rapporteringen och innebära mindre risk för manuella fel. Vid teknisk bedömning 

i produktion bör, enligt teknikern hanteras av just en tekniker.    

Genomgående under intervjun har det framkommit att det behövs ett ägande genom hela 

processen. Idag saknas resurser och rätt antal ansvariga för att kunna arbeta med 

avvikelsehanteringen på rätt sätt.  

4.3.2 Kvalitetschef 
Kvalitetschefen ger en övergripande bild kring system som används i nuläget samt 

framtidsplanerna för implementering av ett nytt rapporteringssystem som han ansvarar över. 

System 

Rapporteringen används till stor del i Excel, vilket anses vara opassande för ett stort företag 

som fallföretaget. Sedan 2015 har arbete lagts på att hitta ett lämpligt system. Planen var att 

installation skulle ske för ett år sedan, vilket fortfarande inte skett och i nuläget är det osäkert 

om det ens kommer ske en implementering.  

Utmaningar 

Inom koncernen finns det få personer med erfarenhet kring att bygga upp system, men trots 

det finns det enligt kvalitetschefen många delade meningar kring hur det ska skötas.  

Av de tre olika avvikelserna; kund-, intern- och leverantörsavvikelser fungerar 

kundreklamationer bäst, vilket kan bero på att det finns en utsedd ansvarig över processen. 

Leverantörsreklamationer fungerar bra när inköparna tar tag i det. Hanteringen av de interna 

avvikelserna fungerar sämst. Det kan bero på att det, i produktionen finns 10 - 15 ansvariga och 

ibland byts ansvaret beroende på var i produktionen avvikelsen uppkommer vilket leder till 

oklarheter kring hanteringen. En annan anledning är teknikernas tidsbrist.  

Förslag 

Kvalitetschefen tror att de flesta på företaget önskar en större kvalitetsavdelning och att ansvar 

för hela hanteringen ges till en eller få personer.  

Idag finns inga lagerhållningskriterier för tid eller volym på defekt material, vilket gör att 

material lagerhålls längre än nödvändigt. I vissa fall, om material ska skickas exempelvis till 

Kina, måste det byggas upp ett lager för att det ska blir kostnadsmässigt värt att skicka tillbaka.  

4.3.3 Kundreklamationsansvarig 
Fallföretagets kundreklamationsansvarige har hand om interna fel som har orsakats i 
produktion på företaget. Ansvarsroll för avvikelsehanteringen innebär att ta fram statistisk och 
se till att lämpliga personer tar hand om ärenden för att lösa problemen. 

Om personalen har en synpunkt kring det dagliga arbetet tas det upp på ett dagligt 

styrningsmöte som en aktivitet, alternativt att personalen går till kundreklamationsansvarige. 

Varje måndag hålls ett möte med teknikerna för att gå igenom statistik från förgående vecka. 

Inköpare tillkallas endast då det framkommer att ett visst ärende bör hanteras. 
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Dagens syn 

Dagens avvikelsehantering innefattar många så kallade brandkårsutryckningar istället för att 

lösa problemet i ett tidigt stadie. Det är viktigt att undersöka grundorsaken till avvikelsen när 

den uppkommer och att återkoppla kunden kring de olika delarna. Det finns en resursbrist då 

teknikerna inte har tillräckligt med tid för hanteringen samt att mycket arbete sker manuellt. 

När ett fel upptäcks till att ärendet är åtgärdat är målet 30 dagar, vilket inte alltid uppfylls.  

Utmaningar 

Största utmaningen idag är att tiden inte räcker för att hantera, analysera och åtgärda 

avvikelserna. Rapporteringen är en utmaning då det till stor del sker del i Excel samt att det 

finns för många olika rapporteringssystem.  

Det finns en bristande kommunikation från det att teknikern avslutar sin del av ärendet, till att 

inköparen tar det vidare. Detta beror dels på avsaknaden av ett gemensamt system, men även 

resursbrist. I nuläget skrivs samma information in flera gånger vilket skulle elimineras med ett 

gemensamt system.  Kommunikationsbristen kan bero på avsaknaden av en kvalitetsavdelning 

där det finns ett fåtal personer som hanterar och analyserar när ett fel upptäcks, tar fram en 

kortsiktig åtgärd, följer och bevakar ärendet samt överblickar.  

Förslag 
Det bör vara hårdare testkrav tidigt i kedjan för att säkerhetsställa bra kvalitet redan från 
början. Operatörerna lägger ner tid på att åtgärda saker som är orsakade på grund av designen. 
I detta fall bör det, enligt respondenten hanteras av en annan operation och beräkna den 
åtgångna tiden i slutpriset för produkten. 

Slutligen berättar respondenten att kundreklamationsavvikelserna fungerar bäst eftersom det 
finns en ansvarig som följer upp inkommande order och ser till att någon hanterar dem. 
Kundreklamationsavvikelserna är hälften så många som leverantörsavvikelserna och det är 
därför extra viktigt att även få den delen att fungera. 

4.3.4 Produktionspersonal 
En person har intervjuats för att få en överblick kring arbetet i produktionen och problem som 
kan uppstå där.  

Utmaningar 
Det finns svårigheter att bedömda om en produkt är defekt eller inte och det nuvarande 
systemet som används för felrapportering är komplicerat.  Alla nyanställda får kort information 
angående vad som skrivas på den röda lappen samt kostnadskrav för skrotning. Däremot får de 
ingen utbildning för bedömning av defekter. Vid osäkerhet kan avdelningspersonal rådfrågas 
alternativt en tekniker.  Trots detta kan det vara svårt att beskriva problemet på den röda lappen 
tillräckligt för att teknikern ska förstå. 

Vid internt fel, om materialet är värt mindre än 500 kronor ska det skrotas och tas bort från 
systemet av produktionspersonalen. Då värdet överstiger 500 kronor kontaktas 
ekonomiavdelningen för en kostnadsbedömning innan den kan skrotas och i ett sådant fall ska 
den borttas från datasystemet. Andra alternativ är att leverantören tar tillbaka materialet för 
omarbetning. Avvikelser under en dag kan vara allt ifrån noll till högst tre detaljer, berättar 
respondenten.  

Kommunikation 
När produktionspersonalen har åsikter kring exempelvis material kontaktas teknikern och vid 
allmänna åsikter kring vardagliga arbetet kontaktas produktionsledaren. 
Produktionspersonalen har ingen direkt kontakt med ledningen.  

Varje morgon hålls ett dagligt styrningsmöte. Det tas bland annat upp hur många detaljer som 
finns på företaget eller om brist kommer uppstå. Förbättringsförslag diskuteras samt 
information kring exempelvis hur många färdiga produkter som ska levereras. Mötet består av 
produktionspersonal och gruppombud som har hand om att föra informationen vidare. 
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4.4 Observationer 
En sammanställning presenteras av relevant information som framkom under studiens två 
observationer. 

4.4.1 Tekniker 
I dagsläget arbetar teknikerna med kontroll av avvikande material när det finns tid utöver 
ordinarie uppgifter. Denna observation förklarar en av teknikernas arbetssteg. 

Teknikern går till hyllan där det ligger avvikande material vanligtvis en till två gånger per 
månad för att kontrollera och utföra tester där defekterna bedöms utifrån en instruktion. Varje 
vecka tar respondenten ut ett värde samt tiden för det lagrade materialet på avvikelsehyllan. 
Målet för beslutstagande kring vad som ska göras med defekten är två veckor, men idag är 
snittet 35 dagar.  

Utmaningar 
Bedömningen av ytskador är svårt trots att det finns ritningar att jämföra med. I vissa fall måste 

leverantören kontaktas och fråga vad som anses godkänt för dem.  

Utformningen av avvikelsehyllan i dagsläget bra enligt respondenten, men bör kunna betas av 

mer kontinuerligt genom ett fungerande flöde. Ofta är det samma detaljer som återkommer och 

därför känner teknikern en bristande motivation kring hanteringen då ärendet dessutom inte 

tas hand om i nästa led.  

Förslag 
Ett gemensamt rapporteringssystem skulle underlätta arbetet och göra information tillgänglig 

för samtliga enheter. Detta skulle göra det möjligt att se tidigare information och historik om 

materialet.  

En kontinuerlig diskussion mellan inköparna och leverantörer kring återkommande fel 

efterfrågas, för att förebygga och minska missförstånd samt oklarheter.  

4.4.2 Inköpare 
Respondenterna ger en bild kring arbetssätt och tankar kring dagens avvikelsehantering på 
fallföretaget. Inköparna tar över ärendet efter teknikern.  

Utmaningar 
Arbetet med avvikelser anses vara oerhört tidskrävande. En artikel tar vanligtvis en timme för 

inköp att rapportera, sedan för att leta upp produkten fysiskt kan det ta allt från 30 minuter till 

flera timmar. Det administrativa efterarbetet tar även det en timme.  Fallföretaget har växt och 

därmed fått högre omsättning, men trots det har resurserna på exempelvis inköpsavdelningen 

minskat i form av minskat antal anställda.  

Inköparna skapar idag ett reklamationsärende i en egen logg och för över information från 

teknikerns Excel-fil till loggen som delas av inköps- och ekonomiavdelningarna. I denna logg 

skrivs en del manuellt och en del automatiskt. Detta beror på att filen skapades av en person 

som inte längre arbetar på fallföretaget och har därefter inte uppdaterats. Det finns ett internt 

reklamationsdokument kring hanteringen av avvikelser, men den interna loggen upplevs i vissa 

fall som otillräcklig där det ibland saknas information från teknikerns felbeskrivning. 

Om en artikel inte hittas fysiskt på avvikelsehyllan måste all tidigare rapportering backas i IFS- 

systemet, vilket tar lång tid med det nuvarande rapporteringssystemet.  

Tanken är att inköparna ska stänga reklamationsärenden men idag saknas tid för att 

kontinuerligt arbeta med det, vilket leder till att mätetal blir fel. Revisioner inom företaget är 

olika och gör att det i många fall blir komplicerat att hitta ordernummer. En del av dessa 

utmaningar har skapat en bristande motivation eftersom många behov inte tas hänsyn till.  
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Förslag 
Respondenterna menar att för många är involverade i de olika hanteringsstegen samt att det 

saknas ett ägande. En eller ett fåtal personer bör sköta hela processen, med återkoppling till 

respektive inköpare exempelvis en gång i månaden kring vad som skickats tillbaka för att ge en 

överblick om något avviker från det normala.   

Inköparna är starkt enade om att en större kvalitetsavdelning behövs. På så sätt kan inköparna 

arbeta med ordinarie arbetsuppgifter, vilket gynnar företaget ekonomiskt genom att kunna 

frigöra tid och fokusera på att exempelvis hitta nya leverantörer. Om hela avvikelseprocessen 

sköts av ett fåtal personer är det enklare att följa och hitta förbättringar, samt hitta ett 

kontinuerligt arbetsflöde för att beta av defekter. 

Fallföretaget tar ingen extra kostnad från leverantören för administrativt arbete, vilket bör 

införas. Respondenterna menar att det i nuläget blir en så kallad dold kostnad. Andra kostnader 

som uppkommer på grund av en bristande avvikelsehantering är att företaget riskerar 

felleveranser och lagerhållning av defekta produkter. 

4.5 Jämförelse med ett annat företag 
Kvalitetschefen på Husqvarna Edge har intervjuats med syfte att få en överblick kring hur 
avvikelsehantering kan se ut på ett annat företag, samt vilka utmaningar som kan uppkomma i 
samband med detta. Respondenten berättar utifrån egna tankar och fabriken Edge.  

4.5.1 Intervju med Edge i Husqvarna Group  
Fabriken arbetar med intern och extern avvikelsehantering och har ett kvalitetsteam bestående 
av kvalitetschef, kvalitetsingenjörer och kvalitetstekniker. Det optimala är att upptäcka 
avvikelser internt innan produkterna når kund. Detta görs för att hålla kostnaderna nere för 
avvikelsehanteringen. För interna fel som orsakats av produktionspersonalen finns en 
standardiserad regel att allt som tappas i golvet ska skrotas och rapporteras i ett 
kassationssystem.  

I produktionen placeras defekter som är under utredning på en avvikelsehylla. Materialet 
markeras med en röd lapp som bland annat innehåller en beskrivning av problemet och 
stopprutan töms varje morgon av kvalitetsteknikerna. Lapparna är standardiserade till en viss 
del, men det finns svårigheter då det ibland skrivs otydlig information, vilket i sin tur leder till 
förseningar av avvikelsehantering då ytterligare information behöver kompletteras.   

Interna avvikelser upptäcks innan de når kund genom en kontrollplan där olika moment i 
produktionen riskbedöms. Företagskulturen bygger på att samtliga som hanterar produkter är 
noggranna och reagerar snabbt när någonting avviker från standarden. De dolda kostnaderna 
är de tyngsta kostnaderna med avvikelsen. Det är svårt att uppskatta kostnader för 
övertidsskift, prioriterade avvikelser, ifall en leverans blir förflyttad eller tillverkningskostnader 
av en kasserad detalj.  

Nyanställda i produktionen utbildas kring hantering av utrustning och bedömning av defekt 
material och de genomgår sedan ett teoretiskt och fysiskt kunskapsprov.  

Enligt kvalitetschefen är de största svårigheterna med avvikelsehanteringen det proaktiva 
arbetet samt att förbygga alla fel som kan uppstå. Avvikelser som dyker upp måste tas på allvar 
och resurser måste ges för att åtgärda dem på lång och kort sikt. Husqvarna Edge försöker 
arbeta på samma sätt genom att standardisera processer och rutiner för standardisering av 
instruktioner kring arbetsmoment.  
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4.6 Sammanfattning 
Tabell 7- Sammanfattning av empirinTabell 7 ger en övergripande bild av de mest 
förkommande problemen som har identifierats genom informationen under empirikapitlet.  

Tabell 7- Sammanfattning av empirin 

Problem 

Många överlämningar 

Saknad av ett gemensamt rapporteringssystem 

Osäkerhet hos produktionspersonalen 

Tidsbrist för avvikelsehantering 

Kommunikationsproblem 

Finns ingen ansvarig 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri med 

teoretiskt ramverk. Analysen är uppdelat efter studiens två frågeställningar vilket i sig 

innehåller underrubriker i form av olika teoretiska områden.  

5.1 Hur bör defekt material hanteras på ett effektivt sätt? 

5.1.1 Returns Management  
Enligt Rogers et al. (2002) har alla sorters returer olika påverkan på aktiviteter och bör hanteras 

på olika sätt. Alla returer bör uppskattas för att systematiskt kunna arbeta med dessa. Utifrån 

dokumentstudier kring dagens avvikelsehantering på fallföretaget framkom att det 

förekommer olika typer av fel med mer eller mindre påverkan på arbetet kring avvikelser och 

som kräver olika åtgärder för att hantera.  

En korrekt hantering av returer leder till effektivitet, minskade kostnader, ökad kundnöjdhet 

och är ett sätt att identifiera oönskade returer (Rogers et al.,2002). Bland annat anser teknikern 

från intervjun att avvikelsehanteringen är viktig och måste göras noggrant. Däremot 

förekommer det att hon följer aktiviteterna även efter att hon som tekniker borde överlämna 

ansvaret för att få en mer effektiv hantering av defekter. Detta gör hon för att säkerställa att 

hanteringen inte stannar av på vägen då hon tillsammans med majoriteten av respondenterna 

anser att dagens hantering innefattar många överlämningar, steg och involverade personer.  

På fallföretaget förkommer det att material som egentligen inte är en retur, läggs på 

avvikelsehyllan och att detta troligtvis beror på att operatörerna är osäkra på hur en korrekt 

bedömning ska utföras. Gatekeeping handlar bland annat om beslutstagande kring vad som ska 

göras med avvikande material och kontrollera material (Rogers et al.,2002). I och med att det 

finns en osäkerhet hos produktionspersonalen ökar risken att defekt material hamnar i 

produktionsflödet igen.  

På fallföretaget saknas avsatt tid för teknikerna att arbeta med avvikelsehantering och 

avvikelsehyllan betas av ett fåtal gånger per månad genom att kontrollera defekt material.  För 

att förbättra hanteringen hos fallföretaget bör hårdare testkrav införas tidigt i kedjan för att 

säkerställa bra kvalitet från början. Det förekommer att operatörerna lägger ner tid på att 

reparera material som är orsakat av designen, vilket Myrson (2012) definierar som omarbete 

och ett slöseri som bör elimineras för att säkerställa god kvalité i alla led. 

Avoidance handlar om att reducera volym och kostnad för returer genom att utveckla och sälja 

produkter med så liten returbegäran som möjligt (Rogers et al. 2002). Genom observation 

framkom att teknikern vill ha hårdare krav på leverantörerna kring återkommande fel för att 

undvika att samma material kontrolleras om och om igen inom en kort period. Detta även för 

att komma överens om oklarheter och otydligheter så att antalet returer reduceras. 

Dokumentstudierna nämner att en CAPA- rutin används för att hantera kvalitetsproblem och 

identifiera och eliminera brister på en produkt, process eller system. Åtgärder skapas för att 

förbättra och minska antal avvikelser.  
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5.1.2 Lean 
Myerson (2012) nämner att förändringar inom lean kan leda till att ledningen behöver tillsätta 
mer resurser i form av tid eller pengar. Inom fallföretaget finns ingen avsatt tid för 
avvikelsehanteringen utan all hantering ska ske utöver ordinarie arbetsuppgifter. Det 
uppmärksammades en avsaknad av motivation på fallföretaget för avvikelseprocessen eftersom 
problemet har pågått under en lång period. Avdelningarna arbetar relativt skilt med 
hanteringen av avvikelser. Myerson (2012) anser att en lyckad förändring kräver engagemang 
både top-down och bottom-up för att kunna ta med nya idéer och större deltagande och att 
företagskulturen bygger på uppmontering, vilket inte görs på fallföretaget. 
 
Slöseri 
Transport: Information inom fallföretaget transporteras mellan både personer och system 
fler gånger än nödvändigt. Material förflyttas flertalet gånger för exempelvis omarbete, test och 
förflyttning mellan hyllor, vilket  Myerson (2012) menar är ett slöseri där material endast bör 
förflyttas en gång vid mottagning, undanläggas, för att sedan förflyttas en sista gång för 
förbrukning.  

Defekta produkter: Reparation, omarbetning, skrotning, produktinspektion och interna 
problem innebär kostnader för företag (Myerson, 2012; Golden, 2012). Svårigheter uppkommer 
både för produktionspersonal och tekniker att bedöma produktens skick. Avvikelser kan 
uppkomma en till tre gånger per vecka, men varierar beroende på produkt och inköpsvolym.  

Lager:  Komponenter som inte används i slutprodukten är ett slöseri (Golden, 2012). Idag 

saknas kriterier för hur mycket och hur länge defekt material får lagerhållas.  Med undantag för 

material som exempelvis ska skickas en längre sträcka då det kan vara ekonomiskt fördelaktigt 

att vänta in fler produkter för gemensam transport. Myserson (2012) anser att material, 

komponenter i produktion, färdiga produkter, reservmaterial utgör en kostnad för förtag att 

lagerhålla.  

Varje vecka på fallföretaget redovisas värdet och lagringstiden på materialet i avvikelsehyllan.  

Målet för inom vilket ett beslut angående vad som ska göras med materialet i avvikelsehyllan 

är 14 dagar,  men idag är snittet 35 dagar. Husqvarna däremot har en kontinuerlig hantering av 

defekter. 

Björn, Håkan och Bengt (2013) menar att med hjälp av en lagerränta samt det genomsnittliga 

lagervärdet av produkter i lager, kan lagerföringskostnaden beräknas, se Formel 2. 

Fallföretagets lagerföringskostnad beräknas genom en lagerränta på 20% och ett 

genomsnittligt lagervärde av defekt material i lager. Genomsnittet är beräknat med hjälp av 

siffror från tre olika veckor: 

                                                Formel 2 

𝐹𝑎𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 0,2 ×92,384  

Lagerföringskostnaden blir därmed avrundat till tre decimaler 18,477 kr per defekt material. 

Genom att multiplicera resultatet med antalet defekter på lagerhyllan erhålls det totala värdet 

för lagerföringskostnaden.  

Väntan: Handlar om den förbrukade tiden för att vänta på något som krävs för att slutföra en 
uppgift (Golden, 2012; Myerson, 2012). Kommunikationen mellan fallföretagets avdelningar är 
i vissa fall bristande. Vid kompletterande information gällande produktreturer exempelvis till 
leverantör kan det ta lång tid för de olika avdelningarna att ge återkoppling. Detta resulterar i 
att defekterna lagerhålls en längre period än nödvändigt.  



Analys 

31 

 

Överarbete: Tiden eller ansträngningen som läggs för omarbetning av material eller 

information som inte skapar något värde för kunden ses som ett slöseri. Det kan även handla 

om att komplicera aktiviteter mer än nödvändigt (Myerson, 2012). Frånvaron av ett gemensamt 

rapporteringssystem på fallföretaget medför att personalen måste fylla i samma information 

flertalet gånger. Det förekommer rapportering av defekta produkter, trots att 

kravspecifikationen visar motsatsen.  

Outnyttjad kompetens: kan leda till bland annat förlorad tid, idéer och förslag på 
förbättringar (Liker, 2006). Arbetet med avvikelser är oerhört tidskrävande, både fysiskt och 
administrativt för samtliga avdelningar.  Fallföretagets respondenter menar att denna tid och 
kompetens kan frigöras till bland annat hitta nya leverantörer på inköpssidan.  

Standardiserat arbete 
Enligt Mlkva et al. (2016) minskar felaktigheter genom ett standardiserat arbete då allt görs på 
rätt sätt från början av processen. Detta resulterar i minskade kostnader samtidigt som en tydlig 
och säker miljö säkerställs.   

De flesta respondenterna på fallföretaget är överens om att processen för rapportering av 
avvikelser är komplicerad då det hanteras i flera olika rapporteringssystem. Informationen nås 
inte av alla och kan leda till borttappad information. Kvalitetschefen anser att användningen av 
Excel inte är lämpligt för ett stort företag som fallföretaget. Försök till framtagande av ett nytt 
system påbörjades 2015, men än idag har ingen implementering skett.  

Det brister i kommunikationen från att teknikern avslutar sin del av ärendet, till att inköparen 
tar vid. Detta på grund av avsaknad av rutiner och resurser för avvikelseprocessen och i 
dagsläget finns ingen utsedd avdelning som har fullt ansvar att hantera avvikelser. Till skillnad 
från fallföretaget har Husqvarna en kvalitetsavdelning som hanterar avvikelser dagligen.  

Dewar (1992) menar att ett flödesschema är ett sätt för att beskriva en process eller ett 
arbetsflöde för att säkerställa tydlighet. Fallföretaget använder sig av ett flödesschema som idag 
inte överensstämmer med verkligheten.  

På fallföretaget är lagerhyllan för avvikande material oorganiserad. Det försvårar arbetet att 
hitta materialet, vilket skapar onödig tidsåtgång. I nuläget kontrolleras inte lagerhyllan 
kontinuerligt. Avvikelserna på Husqvarna fabriken hanterades dagligen av tekniker vilket 
kräver en mindre lagringsyta eftersom bearbetas kontinuerligt. Enligt Bradbury (2017) kan 
metoden 5S användas för förbättring och effektivisering av lager. Detta genom att skapa 
ordning och standardisera lagerhanteringen med hjälp av de fem olika stegen; sortera, 
systematisera, städa och standardisera samt skapa en vana.  

5.1.3 Kvalitetskostnader 
Kvalitetschefen på Husqvarna Edge påpekar att de dolda kostnaderna är de tyngsta som 
tillkommer på grund av avvikelser. Dessa är exempelvis uppskattning av kostnader för 
övertidsskift, prioriterade avvikelser eller ifall en leverans blir förflyttad samt 
tillverkningskostnad av en kasserad detalj. Det framgår från Richard E och Oliver (2010) att 
kvalitetsbristkostnader kan sträcka sig från 5% till 35% av försäljningspriset. 
Kvalitetskostnader kan vara komplicerade att mäta och därmed svåra att uppmärksamma. 
Dolda kostnader kan uppstå i olika former vilket illustreras i tidigare nämnda Figur 4. Även på 
fallföretaget uppkommer det dolda kostnader i form av tid på grund av omarbete i produktion 
och icke avslutade returärenden samt det administrativa arbetet.  
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En artikel tar vanligtvis en timme för fallföretagets inköpare att rapportera avvikelse. Att 
därefter leta upp produkten fysiskt kan ta allt från 30 minuter till flera timmar och det 
administrativa efterarbetet tar ytterligare en timme. Det förkommer att ärenden inte stängs, 
vilket resulterar i att fallföretaget får en försenad återbetalning från leverantören. Krishnan 
(2006) samt Richard E och Oliver (2010) ger exempel på dolda kostnader som kostnaderna för 
att ersätta skrot och omarbeta båda i tid och under produktionen. De tar även upp kostnaderna 
för skrot som inte har rapporterats och andra exempel, se Figur 4. Dessa kostnader är enligt 
Richard E och Oliver (2010) svårare att mäta jämfört med de synliga kostnaderna. I dagens läge 
har inte fallföretaget full inblick i vilka dolda kostnader som förekommer och genom att få mer 
förståelse för vilka kvalitetsbristkostnader som kan uppkomma kan bättre hantering av defekter 
uppnås.  

5.2 Hur kan avvikelseprocessen bli en naturlig del i det dagliga arbetet? 
Standardiserat arbete 
På fallföretaget finns en osäkerhet kring hanteringen och bedömningen av defekta produkter 
hos produktionspersonalen vilket resulterar i att teknikern ofta måste hjälpa till trots 
tidsbristen.  Det finns även ovisshet kring hur felet bör beskrivas i systemet UAFE/MES samt 
röda avvikelselappen. Nyanställda på fallföretaget får ingen utbildning, utan endast kort 
information kring generell bedömning av material. 

På Husqvarna däremot utbildas nyanställda i produktionen bland annat kring hanteringen av 
defekter och därmed hanteras dem kontinuerligt. Husqvarnas kvalitetschef berättar att de 
arbetar med att standardisera processer och rutiner för att ha samma arbetsgång. På så sätt 
menar han att all personal är ansvariga för kvalitén och teknikern involveras vid svårare 
ärenden. Däremot har det framkommit, likt fallföretaget, en kommunikationssvårighet när det 
gäller att beskriva felorsaken på ett tydligt sätt.  

Målet med standardiserat arbete förklarar Mlkva et al. (2016) är att från början utföra arbetet 
på rätt sätt utan felaktigheter. Vidare konstaterar King (2009) att med standardiserat arbete 
kan en minskad variation uppnås genom att ha ett optimalt arbetssätt för utföringen av 
arbetsmoment.   

5.2.1 E- och O förändringsteori 
Beer och Nohria (2000) presenterar två teorier som uppfyller mål men kan också betyda mer 
kostnader. Den första teorin fokuserar på ekonomin för att maximera företagsvinst genom att 
ha ett top-down ledarskap och fokusera på att betona systemperspektiv. Beslut på fallföretaget 
tas från högsta ledningen både när det gäller implementering av nya system samt godkännande 
av avvikelser som överstiger en viss summa. Ledningen reagerar när de ekonomiska siffrorna 
blir oroväckande höga och då sker så kallade brandkårsutryckningar för att få ner siffrorna. 
Trots den högre omsättningen har antal inköpare minskat, vilket enligt Beer och Nohria (2000) 
tyder på ett ekonomiskt fokus från ledningen.  

Den andra teorin ser den organisatoriska möjligheten genom ett bottom- up ledarskap och ha 
fokus på att bygga en gemensam struktur. Tillsammans kan teorierna leda till en hållbar 
konkurrensfördel och högre produktivitet på företag (Beer & Nohria, 2000). All personal har 
inte en direkt kontakt med ledningen. Vid synpunkter kontaktar produktionspersonalen 
gruppombud eller produktionsledaren, vilka agerar informatör mellan ledning och 
produktionen.  
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5.2.2 Lewins förändringsmodell  
Fallföretaget är ett växande företag och flera respondenter har arbetat där i många år. 
Arbetsgången för avvikelseprocessen har hängt med från när företaget var mindre och arbetar 
därför på samma sätt idag, spekulerar respondenterna. Fler försök har tidigare gjorts för att 
förbättra avvikelseprocessen men inget resulterade i en lyckad förändring. Popa (2017) menar 
att för en framgångsrik förändring behövs det en förståelse av alla inom organisationen. Vidare 
lyfter Levasseur (2001) fram ett fungerande förändringsverktyg genom att presentera Lewins 
modell som är uppdelad i tre faser. I första fasen nämns betydelsen av att minska motstånd för 
att istället skapa motivation vid förändring. På fallföretaget uppkommer minskad motivation 
på grund av den ofullständiga avvikelseprocessen samt att majoriteten av respondenterna 
känner att defekterna inte hanteras vidare efter att ärendet avslutats på respektive avdelning. 
Detta gäller även på grund av ingen hänsyn tas till uppkomna behov. I de andra faserna tar 
modellen upp väsentligheten av att utveckla strukturer och system samt slutligen stabilisera 
och integrera förändringen (Levasseur, 2001). Fallföretaget har vid flertalet tillfällen utfört 
förändringar kring avvikelsehantering men har inte lyckats förankra dessa och genom konstant 
arbeta med de tre faserna och se till att avsluta och frysa de nya standardiseringarna skulle 
fallföretaget kunna undgå detta problem.  
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6 Slutsats 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Studiens syfte “Att undersöka hur en avvikelseprocess kan effektiviseras och integreras i 

daglig drift hos ett producerande företag” har besvarats med hjälp av teoretisk och empirisk 

insamling av data. Under studiens gång identifierades tre huvudsakliga problem som behöver 

fokuseras på för att nå en effektivare hantering. Dessa är kommunikation, standardiserat arbete 

samt utbildning.  

Kommunikation 

Fallföretaget bör prioritera ett gemensamt rapporteringssystem som håller ihop alla olika 

dokument. Det behövs för att reducera manuell administration genom att fylla i samma 

information flertalet gånger. Detta skulle även göra information synlig för alla inblandade.  

En eller fler extra resurser i form av ansvariga personer bör tillsättas. Under studiens gång har 

det uppmärksammats att ingen har huvudansvar över hanteringen. På kundreklamationssidan 

finns det sedan en tid tillbaka en utsedd person som har ansvar för hanteringen av avvikelserna, 

vilket resulterat i att den delen fungerar bäst idag. Detta är ett bevis på att ansvarstagande har 

en stor betydelse för förbättrat resultat. Kundreklamationsansvarige lägger i nuläget en 

halvtidstjänst för att arbeta med avvikelsehanteringen, vilket tyder på att även tillräcklig tid 

måste ges för arbetet.  Kundreklamationerna är färre jämfört med leverantörsreklamationerna 

och därmed anser studiens författare det inte hållbart att hantera leverantörsreklamationerna 

utöver ordinarie arbetsuppgifter. Det krävs därför en ansvarig som arbetar endast med detta på 

heltid för att uppnå en kontinuerlig hantering och bra balans. En avvikelseansvarig skulle 

underlätta kommunikationen mellan avdelningar då det finns en kontaktperson som har insikt 

i hela processen samt med leverantören genom att ha kännedom kring respektive kundkrav 

utifrån kravspecifikationerna. Detta skulle i sin tur eliminera material med fel design och 

återkommande defekter då det kontinuerligt skulle diskuteras med leverantören. 

Inköpsavdelningens arbete har stor betydelse för att påverka företagets vinst och detta skulle 

frigöra tid för inköparna. I detta fall kan de istället utnyttja sin kompetens för att exempelvis 

hitta nya leverantörer och fokusera på aktiviteter som genererar vinst.  

En anledning till att förändringar på fallföretaget inte bestått, spekulerar studiens författare är 

att det inte funnits en utsedd person som kan leda, sätta mål och se till att arbetsmoment blir 

utförda med ett bestämt slutdatum samt motivera personalen. Den ansvarige har även som 

uppgift att följa upp förändringen och förankra den. Detta skulle skapa en helhetsbild över 

förändringsprocessen och införa en ständig kontakt med berörda parter för att få, i detta fall en 

effektiviserad avvikelsehantering.   

Under studiens gång har det påvisats att för en lyckad förändring krävs engagemang och 

förståelse från ledningen, speciellt som i detta fall då beslut sker top- down. Det är viktigt att 

ledningen tar hänsyn till personalens förslag samt ger rätt förutsättningar och verktyg för 

förändringen. Fallföretagets ledning har enligt studiens författare fokus på ekonomi, vilket har 

framkommit bland annat genom att det sker insatser kallade brandkårsutryckningar endast när 

ekonomiska siffror blir för höga. Genom den empiriska insamlingen har det framkommit att 

trots den ökade omsättningen, har nedskärningar av personal skett på vissa avdelningar. För 

att uppfatta personalens behov och förebygga problem behövs även fokus på organisationen.  

På fallföretaget finns det erfaren personal med många idéer, kunskap och engagemang för att 

förbättra olika delar, men genom den empiriska insamlingen har det framkommit att 

personalens synpunkter sällan når upp till ledningen. Detta har skapat bristande motivation 

hos personalen då ingen respons ges och därmed går fallföretaget mist om personalens 

kompetens.  
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Studiens författare har fått uppfattningen att personalen och ledningen arbetar mycket var för 

sig och har därför en bristande förståelse för varandra. Exempelvis finns det inte tillräcklig tid 

och resurser för att arbeta med avvikelser, trots att det är en viktig del. Samma sak gäller det 

nuvarande rapporteringssystemet som behövs för att underlätta det vardagliga arbetet. Detta 

kan tyda på att ledningen inte har insikt i hur tidskrävande arbetet med avvikelser egentligen 

är.  

Ett gemensamt möte bör införas bestående av en representant från respektive avdelning som 

är involverade i avvikelseprocessen. Detta skulle underlätta utbyte av information mellan 

avdelningarna samt klargöra eventuella förändringar. Idag finns inget möte där fallföretagets 

samtliga avdelningar inkluderas samtidigt.  

Utbildning 

Det föreslås att all produktionspersonal ska genomgå en utbildning kring bedömning och 

rapportering av defekt material. Under utbildningen ska personalen få en inblick kring vilka 

olika fel som kan förekomma samt hur enklare tester utförs, exempelvis mätning. Upplärning 

om hur en kravspecifikation ska tolkas samt hur rapportering av defekter ska ske bör också 

införas.  

Det skulle resultera i att produktionspersonalen kan arbeta mer självständigt och bedöma 

enklare defekter där teknikern endast behöver fokusera på de svårare bedömningarna. Från 

den empiriska insamlingen har det framkommit att det finns svårigheter att ge en tydlig 

felbeskrivning, vilket studiens författare tror beror på att personalen inte vet hur felen ska 

benämnas utifrån tekniskt språk. Detta kan förebyggas genom att en utbildning innehållande 

de vanligaste termerna, vilket skulle eliminera missförstånd och dubbelarbete för att hitta en 

förståelig beskrivning av problemet.  

Standardiserat arbete 

Lagerhållningskostnaden skulle reduceras genom en mer kontinuerlig hantering och 

organiserad förvaring tillsammans med krav på hur länge material får lagerhållas. 

Lagerföringskostnaden beräknades i Formel 2 till 18,5 kr per defekt material. Studiens 

författare räknar på att den tillsatta resursens lön kommer vara en bruttolön på 26 000 kr per 

månad, vilket motsvarar 6 500 kr per vecka.  En veckas lön motsvarar kostnaden för att 

lagerhålla 352 defekter under en vecka, vilket är långt ifrån verkligheten idag då fallföretaget 

lagerhåller betydligt större antal. Studiens författare anser därför att det är lönsamt att tillsätta 

en eller fler resurser. Detta skulle leda till en kontinuerlig hantering, vilket skulle minska antalet 

defekter i lager, bibehålla en låg nivå samt minska kostnader. För att göra materialet mer synligt 

och lättillgängligt är ett förslag att lagerhyllan för avvikande material struktureras efter 

leverantörens namn. Detta skulle underlätta returhanteringen gällande transport i och med att 

allt material är samlat på samma plats och kan enkelt packas tillsammans på exempelvis en pall 

för att sedan skickas tillsammans tillbaka till leverantören.  

För att spara ytterligare tid och rörelsemoment för personalen samt minska borttappat material 

kan visuella bilder användas av de vanligast förekommande materialen. Dessa bilder är 

flyttbara då de fästs med exempelvis en magnet. Ett annat förslag är att använda artikelnummer 

för respektive material som också fästs på samma sätt. Artikelnummer ska kunna skrivas med 

en whiteboardpenna på en liten bricka för att kunna ändra artikelnumret på hyllan utifrån vilka 

produkter som lagerhålls i gällande stund. Innan detta kan påbörjas krävs det att en del av det 

nuvarande materialet betas av, vilket effektivast skulle skötas av studiens föreslagna tillsatta 

resurs som ska vara ansvarig för avvikelsehanteringen. För att detta ska fungera i längden 

behöver den ansvarige kontrollera hyllan kontinuerligt. Utifrån förslagen som tagits fram i 

rapporten har tidigare flödesschema, se Figur 9, omarbetats och ett nytt förslag har tagits fram. 

Det nya flödesschemat redovisas nedan, i Figur 10 och även bilaga 6. 
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Figur 10- Förslag på nytt flödesschema 

Det nya flödesschemat har uteslutit tidigare teamledare då studiens författare utgår från att 

produktionspersonalen har genomfört utbildning och därmed innehar kunskap kring bland 

annat att utföra den rapportering som krävs. Detta eliminerar överlämning av information och 

därmed missförstånd samt väntan på att teamledaren ska ta ärendet vidare. Det minskar även 

risken att hanteringen glöms bort.  

I tidigare ritning ingår “milkman” och inköpare, som i det nya förslaget slagits samman till en 

resurs, kallad avvikelseansvarig. Denna resurs övertar arbetet efter att produktionspersonalen 

och teknikern lagt det bedömda materialet på hyllan. Avvikelseansvarige förflyttar materialet 

fysiskt samt utför det administrativa arbetet som “milkman” och inköparna har hand om idag. 

Detta eliminerar överlämning av information. Detta reducerar bland annat tidsåtgång då 

“milkman” och inköparna inte behöver invänta svar från varandra. I och med att den nya 

resursen har detta som ordinarie arbetsuppgift, kommer hanteringen ske kontinuerligt. Under 

hela processen har avvikelseansvarige i uppgift att följa upp och avsluta ärenden. 

Det kontinuerliga arbetet leder även till att avvikelseansvarige kan uppmärksamma eventuella 

brister och avvikelser utöver det normala, vilket är svårt idag eftersom arbetet sällan sker. 

Utifrån det kan den ansvarige skapa förbättringar och långvariga åtgärder för att reducera 

kostnader orsakade av defekter.  

I det nya flödesschemat är teknikern kvar, men med en minskad insats. Utbildningen av 

produktionspersonalen leder till att de utför bedömningar och reducerar antalet material att 

inspekteras av teknikern. Därmed kontaktas teknikern endast vid svårbedömda ärenden som 

inte går att lösa utan teknisk kompetens, vilket frigör tid för teknikern att utföra ordinarie 

arbetsuppgifter.  I och med att mindre och lättare bedömningar görs av produktionspersonalen 

skapas ett kontinuerligt flöde där inte allt för många defekter lagras på en och samma hylla.  

Studiens författare har en framtida idé om att den ansvarige har hand om att packa materialet 

som ska returneras till leverantören och därmed elimineras ännu en överlämning beroende på 

hur mycket tillgänglig tid det finns.  
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Sammanfattning 

Studiens författare har kommit fram till att för att hantera defekta produkter på ett effektivt 

sätt krävs ett standardiserat arbetssätt när det gäller lagerhantering, utformning av ett nytt 

flödesschema med hänsyn till personalens behov samt ett gemensamt rapporteringssystem. En 

eller fler resurser bör tillsättas för att kontinuerligt arbeta med avvikelserna. För att 

avvikelseprocessen ska bli en naturlig del i det dagliga arbetet krävs bättre kommunikation i 

alla led, kontinuerliga möten samt utbildning för att eliminera misstag i hanteringen samt för 

att omfördela arbetsuppgifter. Slutligen krävs en ökad förståelse och deltagande från ledningen.  

6.2 Teoretiskt bidrag 
Inom det utforskade problemområdet finns en begränsning kring existerande litteratur. 
Studiens författare har kombinerat olika teorier från liknande ämnesområde och tillsammans 
med empirisk insamlad data har rapportens frågeställningar och syfte besvarats. Därmed har 
ett gap identifierats mellan problemområdet och den insamlade teorin.  

Alla insamlade teorier har givit förståelse för fallföretagets problem. Teorierna haft olika styrka 

för att bidra direkt till studiens resultat. Rapporten har dock inte lett till ny kunskap inom 

avvikelsehantering. Däremot lyfter studien fram bristen på existerande teori.  

6.3 Empiriskt bidrag 
Den empiriska insamlingen har erhållit information kring hur dagens avvikelsehantering ser ut 

på fallföretaget, personalens syn samt utmaningar som uppkommer under arbetet med 

defekter. Ett önskat läge har identifierats för att kunna hitta en ny fungerande 

avvikelsehantering utifrån de berördas perspektiv.  

Studiens författare har funnit nya förbättringsmöjligheter när det gäller kommunikation, 

standardiserat arbetssätt samt utbildning. Dessa kan hjälpa fallföretaget att arbeta mer effektivt 

och proaktivt med avvikelsehanteringen. Även andra företag med liknande problem kan 

tillämpa en del av åtgärdsförslagen då det är relativt förekommande organisationsproblem i 

högre eller lägre grad jämfört med fallföretaget. 

Utgångspunkten var från början att undersöka möjligheten att ta fram ett nytt flödesschema för 

avvikelsehanteringen. Under studiens arbetsgång har nya problem upptäckts som har betydelse 

för avvikelsehanteringen samt påverkan på resultatet.  Studiens författare har behövt ta hänsyn 

till dessa för att hitta relevanta förbättringsförslag. Fallföretaget antog att grundproblemet 

berodde på en bristande utformning av arbetsstegen för avvikelsehanteringen, men den 

empiriska insamlingen har gett insikt i att det även beror på andra orsaker. Därmed har ny 

kunskap tagits fram. Studiens författare varit öppensinnade för möjligheten att det har funnits 

andra orsaker som företaget inte upptäckt, vilket lett till nytt tänkande. Utifrån den insamlade 

teorin har förbättringsförslagen anpassats efter fallföretaget, även då de är relativt generella. 

Det finns en viss avsaknad av information i den empiriska insamlingen på grund av att det 

funnits en önskan om att hålla en del information anonym, vilket begränsar studiens författare 

att lägga fram alla förbättringsförslag.  

6.4 Metoddiskussion/kvalitetsbedömning 
Studien inleddes med ett problem framlagt av fallföretaget och utifrån det valdes teorier och 
metoder. Den empiriska insamlingen påbörjades för att kontinuerligt jämföras med teorin. 
Under insamlingens gång uppkom nya problem som bidrar till en bristande avvikelsehantering. 
Detta gjorde att helt ny teori behövde samlas in för att matcha den nya problembilden och 
därför tyder det på att studien bygger på en abduktiv ansats. Detta påverkade rapportens kvalité 
genom att belysa det påverkande faktorerna för avvikelsehanteringen. Studien har ett brett 
perspektiv och olika synvinklar som har lett till att rapporten tar hänsyn till verkligheten.  
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Fallstudie ansågs mest lämpligt eftersom studien innefattar ett utvalt fallföretag för att nå djup 
förståelse kring problemområdet samt att studien utförts med hjälp av olika datakällor. 
Datainsamling i form av litteraturstudier användes för att skapa förståelse kring 
problemområdet. Den bristande existensen av nutida litteratur gav till påföljd att en del äldre 
litteratur användes, vilket studiens författare kan anse vara av lägre trovärdighet. 

Dokumentstudier användes för att få en inblick i hur arbetet kring avvikelser ser ut på 
fallföretaget. Utifrån detta utformades frågor till den första intervjun. Utifrån både intervjusvar 
och nya litteraturstudier kompletterades frågorna för resterande intervjuer samt observationer. 
Datainsamlingen som använts i studien anses erhålla hög trovärdighet eftersom flera olika 
metoder har använts och flertalet personer har medverkat.  

Intervju användes för att bland annat få en uppfattning om personalens syn angående arbetet 
med avvikelser. Intervjuerna var i semi-strukturerad form för att få djupa och detaljrika svar. 
Studiens författare inser i efterhand att ett alternativ hade varit att utforma en anonym enkät 
för vissa av frågorna som ställdes under intervjuerna och observationerna. Detta för att skapa 
en trygg miljö då det märktes under intervjuerna och observationerna att respondenterna höll 
igen på vissa svar. Detta skulle i sin tur resultera till högre intern validitet genom att få 
utförligare svar på det som studeras för att sedan använda i slutsatsen.  

Anledningen till att utföra observationer var att studera hur det vardagliga arbetet utförs. 

Observationerna var i ostrukturerad form för att kunna samla in så mycket information som 

möjligt. Eftersom fallföretagets tekniker arbetar på olika sätt angående avvikelsehanteringen 

hade högre reliabilitet uppnåtts om både fler observationer utförts samt med olika tekniker.  

En annan metod som använts som datainsamling är jämförelse med annat företag, i detta fall 
Husqvarna Edge. Detta för att få en inblick i hur avvikelsehantering kan se ut på ett annat 
företag och för att få fler vinklar och synsätt. Det har även gjorts för att komplettera avsaknaden 
av existerande litteratur kring problemområdet. Studiens författare anser att den externa 
validiteten hade kunnat stärkas genom att jämföra fler företag. Husqvarna Edge är ett så pass 
mycket större företag med tillgång till mer resurser samt har annorlunda produkter jämfört 
med fallföretaget. Därmed har vissa jämförelser inte varit relevanta.  

6.5 Vidare forskning 
Studiens huvudsakliga fokus är begränsad till hur interna- och leverantörsavvikelser ser ut och 
den empiriska insamlingen användes för att ta reda på synen hos de anställda. Därmed är det 
av intresse att undersöka även högsta ledningens syn på avvikelsehantering för att få en 
komplett bild av problemet eftersom besluten tas av dem.  

Studien har endast baserats på interna avvikelser och därmed har vidare forskning funnits 
utifrån studiens avgränsningar. Det anses vara lämpligt att studera bakomliggande orsaker för 
inkommande avvikelser för inkommande material. Detta för att minska defekter i produktionen 
genom att hitta rotorsaken och jobba proaktivt redan från start. Därmed läggs fokus på att 
skapa bättre kommunikation och avtal mellan företaget och företagets leverantörer.  
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Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjufrågor till fallföretagets inköpare och tekniker 

1. Får vi ha med erat namn i rapporten eller vill ni vara anonyma?  

2. Får vi spela in intervjun?  

3. Vad är din ansvarsroll för avvikelsehantering? 

4. Hur mycket tid lägger ni per vecka på avvikelseprocessen? 

5. Vad är din syn på dagens avvikelsehantering? 

6. Vad är det som gör att teknikern går och kolla defekta produkter?  

- Är det att det finns tid över? 

- Skulle det vara lättare om det fanns fast tid på schemat för det? 

7. Vad är den största utmaningen idag?  

- Vilka problem uppstår på grund av den långa avvikelseprocessen? Generellt på 

företaget samt specifikt för din avdelning. 

8. Hur kommer det sig att det inte finns ett gemensamt rapporteringsdokument? 

9. Hur tror du att kommunikationen kan förbättras mellan teknikern och inköp? 

10. Bekräftelsen från leverantören har vi hört att den kan ta upp till fler månader, vilka problem 

ser ni med det? 

-  Skulle andra krav kunna ställas angående det? 

11. Hur långt tid tar det för en produkt att bli kontrollerad? 

12. Finns det någon på din avdelning som har ansvar för avvikelseprocessen? Skulle det 

underlätta om det fanns någon ansvarig? 

13. Brukar ni prata om avvikelseprocessen under möten? 

-  Har ni tagit upp problemet med ledningen? 

14. På vilket sätt tror ni avvikelseprocessen skulle kunna vävas in i den dagliga driften? 
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Intervjufrågor till fallföretagets kundreklamationsansvarig  

1. Vad är din ansvarsroll för avvikelsehanteringen? 

2. Vad är din syn på dagens avvikelsehantering? 

3. Hur mycket tid läggs det per vecka på avvikelseprocessen? 

4. Vad är den största utmaningen idag? 

5. Vad är största utmaningen idag för din avdelning? 

6. Hur fungerar rapporteringen av avvikelser idag? 

7. Hur kan kommunikationen mellan tekniker och inköpare förbättras? 

8. Är det några speciella produkter som avviker mer än andra? 

9. Varför tror du att kundreklamationer fungerar bäst? 

10. Hur långt tid tar det från att ett fel upptäcks till att problemet är löst? 
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Intervjufrågor till fallföretagets produktionspersonal 

 
1. Tycker du att det är svårt att bedöma om en produkt är defekt?  
2. Vad gör du när du är osäker om det är en defekt eller inte?  
3. Tycker du att det är enkelt att fylla i den röda lappen?  

Om nej, Hur skulle den kunna utformas på ett bättre sätt?  
4. Fick du någon utbildning när du började?  

- Hur såg utbildningen ut? 
- Känner du att det skulle behövas mer utbildning?  

5. Hur länge har du arbetat här?  
6. Hur många avvikelse stöter du på under en dag, en vecka?  
7. Hur tycker du systemet för rapportering fungerar idag?  

- Är den enkel att använda?  
8. Hur bedömer du att felet är internet eller externt? 

-  Vad gör du med den om det är internt fel?  
9. Vem går du till om du har en synpunkt?  
10. Känner du att dina åsikter kommer fram?   
11. Vad tar ni upp på dagliga styrningsmötet?   

 



Bilagor 

47 

 

Bilaga 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjufrågor till kvalitetschefen på fabriken Husqvarna Edge 
 

1. Får vi ha med ditt namn i rapporten eller vill du vara anonym? 

2. Får vi spela in intervjun?  

3. Hur ser avvikelseprocessen ut på Husqvarna Group?  

- Vilka steg ingår i den från att en defekt hittas tills problemet blir löst? 

4. Är det fler som är involverade i hanteringen av fabrikens avvikelseprocess?  

5. Vilka är de största svårigheterna som kan uppkomma i samband med avvikelsehantering?  

6. Vilka möjligheter finns det med en fungerande hantering?   

7. Vad är dina bästa tips för en fungerande avvikelsehantering?   

8. Vilken avvikelse är den med störst problem? Vilken fungerar bäst?  

- Extern, intern, kund.  

9. Hur kan alla som hanterar avvikelse jobba på samma sätt?  

10. Vilka personer/ avdelningar bör ha hand om avvikelseprocessen?    

11. Vilka kostnader är tyngst när det kommer till avvikelseprocessen?   
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Bilaga 5 
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