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Abstract 

This thesis has been made in cooperation with Forsheda Stålverktyg AB which 
develops and manufactures injection moulds and diecasting tools. The main 
concern has been their Trading-system which provides them with considerable 
amount of quality lost function. 

Focus has to however be put on the analysis of the Trading-system due to the fact 
that this has previously meant various quality issues for the company. 

This thesis treats quality assurance of the Trading-system, identification of the 
problems in the process and improvements of these problems. 

Quality assurance is carried out when a company detects that their quality based 
costs become too high. Quality based cost are” the costs that would disappear if a 
company's products and its different operational processes were absolute” 
(Sörqvist, 2001 p.30, free translation from Swedish). High quality based costs 
often result in increased quality problems, which can lead to substantial economic 
loss for the company. 

This work has resulted in a thorough review of the Trading-system whereupon 
problems have been identified. In order to assure the quality process and lower the 
quality based costs, we have developed a control system. This, in order to avoid 
earlier made mistakes and assure that further problems with the system don’t 
occur.  

The developed system will result in more responsibilities for the customers, 
especially when reviewing the tool drawing and prototype. Thereby the errors and 
the quality based costs will decrease. 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts på Forsheda Stålverktyg AB, som är verksam 
inom trading och egentillverkning av formverktyg för pressgjutning och 
formsprutning. Fokus har dock lagts på analys av Trading-processen då denna 
medfört diverse kvalitetsproblem.  

Examensarbetet behandlar kvalitetssäkring av Trading- processen, identifiering av 
problem i processen samt förbättringsåtgärder för den.  

Kvalitetssäkring utförs då företag upptäcker att kvalitetsbristkostnaderna blivit för 
höga. Med kvalitetsbristkostnader menas ”de kostnader som skulle försvinna om ett 
företags produkter och dess olika verksamhetsprocesser vore fullkomliga” (Sörqvist, 
2001, s.30). Höga kvalitetsbristkostnader leder ofta till ökade kvalitetsproblem, 
vilket kan innebära stora ekonomiska förluster för företag. 

Arbetet har resulterat i en genomgående granskning av Trading processen varvid 
problem identifierats. För att kvalitetssäkra processen och sänka 
kvalitetsbristkostnaderna utvecklades ett system av kontroller. Detta för att 
undvika tidigare gjorda misstag samt säkra upp för att nya problem inte ska 
uppkomma.  

Det utvecklade systemet kommer att innebära att kunderna får ta mer ansvar 
framförallt vid granskningen av verktygslayouten och utfallsprovet, och därmed 
kommer felen/kvalitetsbristkostnaderna att minska. 
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Inledning 

1 Inledning 
Idag råder det internationell konkurrens på arbetsmarknaden då det gäller att ha 
verktyg som utmärker ens företag, kvalitet är ett sådant. Numera finns det olika 
metoder, TQM (Total Quality Management), Kaizen m.m. som fungerar i 
egenskap av rättesnöre mot en förbättrad kvalitet. Dessa metoder innehåller 
konkreta verktyg som tillämpas vid framtagningen av grundorsaken till 
problemen. De japanska företagen har sedan 1970-talet haft ett övertag gentemot 
de europeiska, i fråga om kvalitet. De var de första som insåg allvaret med bristen 
på kvalitet, dvs. kvalitetsbristkostnaderna. Detta examensarbete är ett steg i den 
treåriga utbildningen Maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi och 
produktion. Arbetet ger en inblick i hur man kan gå tillväga vid kvalitetssäkring av 
processer inom företag. Det framställer Forsheda Stålverktyg AB: s processer och 
ger en fördjupad bild av de upplevda kritiska områdena. 
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1.1 Bakgrund och företagspresentation 
Forsheda Stålverktyg startades 1961 av Sigfrid Johansson som var verktygsmakare. 
Yrket har gått i arv från hans far. Idag är det sonen Mikael Sigfridsson som driver 
verksamheten. Trots att det har skett en enorm teknisk utveckling sedan 60-talet 
då Stålverktyg startades, så vet man på Forsheda Stålverktyg att det trots tekniken 
krävs hantverksskicklighet för att kunna tillverka ett fullgott verktyg. De har 14 
medarbetare idag och omsätter ca: 20 miljoner kr årligen. Eftersom man på 
Forsheda vill vara en aktiv medspelare i processen att ta fram nya produkter så 
anser man att närhet till kunderna är viktigt, därför har Forsheda Stålverktyg 
säljkontor i Västerås och Enköping.  
 
Forsheda stålverktyg AB har på senare tid fått en ökad efterfrågan på formverktyg, 
vilket i sin tur genererat mer beställningar till deras underleverantörer i Asien. 
Därför upplever man på företaget att kvalitetsproblemen på verktygen ökat. På 
Forsheda Stålverktyg sätter man kunden i fokus, vilket innebär att man 
kontinuerligt vill vidareutveckla formverktyg, för att på ett bättre sätt kunna möta 
kundernas behov. De vill med andra ord försöka utveckla ett system där kvaliteten 
på verktygen ligger på topp samtidigt som kundens alla önskemål uppfylls. 
 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att fastställa var kvalitetsbristkostnader uppstår i själva 
Trading-processen dvs. gå igenom hela processen från det att kunden beställt ett 
verktyg tills leverans till kund har skett.  
 
Målet är att ta fram ett verktyg som hjälper företaget att kvalitetssäkra Trading-
processen för att minska deras kvalitetsbristkostnader. Med Trading-process menas 
den handel som sker från beställning till underleverantör, tills det att kund erhållit 
verktyget. 
    

1.3 Avgränsningar 
För att rapporten inte ska bli allt för omfattande har vissa teorier för 
kvalitetssäkring inte tagits med såsom t.ex. Lean production och Kaizen. 
Rapporten har endast behandlat de mest kritiska delarna av Trading-processen. 
 
De lösningsförslag som presenteras kommer inte att hinna implementeras på 
företaget under detta arbete. Däremot har en god grund lagts inför en framtida 
implementering.  
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1.4 Disposition 
Inledningsvis finns en beskrivning av Forsheda Stålverktyg AB:s verksamhet och 
deras problembakgrund. Därefter behandlas olika teorier som kan användas för att 
finna felorsaker på liknande problem.  
 
I resultatdelen finnes lösningsförslag på Forsheda Stålverktyg AB:s Trading-
problem. Förbättringsförslagen framställs genom fyra olika checklistor där syftet är 
att kvalitetssäkra processen, varpå även slutsatser presenteras som gjorts under 
arbetets gång. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1  Kvalitet 
Ordet kvalitet har många definitioner, nedan kommer några av dem beskrivas. 
Det är viktigt att ha klargjort för sig vad kvalitet innebär, då tolkning avskiljer sig 
mellan olika personer. 
 

 Ordet kvalitet kommer från latinets ”qualitas”, som betyder ”beskaffenhet”. 
 En snäv definition är ”conformance to requirements”, dvs. ”uppfyllande av 

satta krav”. Denna definition har ett producentperspektiv. 
 En mer kundnära definition av Juran ”fittnes for use”, dvs. ”lämplighet för 

sitt syfte”. 
 Taguchi definierar kvalitet, eller snarare bristande produktkvalitet som 

”samhällets totala förluster orsakade av produkten efter dess leverans.” 
 Den internationella standarden för kvalitetssystem ISO 9000:2 000 

definierar kvalitet som ”den grad till vilken inneboende egenskaper 
uppfyller krav, dvs. behov eller förväntning som är angiven, i allmänhet 
underförstådd eller obligatorisk.” 

  ”kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredställa, och helst överträffa, 
kundernas behov och förväntningar” (Bergman och Klefsjö 2007, s. 23). 

 
Vad är kvalitet? 
 
Det finns två olika typer av kvalitet, nämligen produktkvalitet och tjänstekvalitet. 
Intresset för tjänster, utformningen av tjänster och senare tjänstekvalitet kommer 
ursprungligen från marknadsföringsområdet i företagsekonomin. En väsentlig del 
av utveckling skedde under 1970- och 1980-talen, varpå mycket av den 
utvecklingen drivits från Norden. Tjänstekvalitet har ökat på senare år, det är en 
följd av att andelen tjänster ökar. Företag går mer mot att bli tjänsteföretag istället 
för, som tidigare, producerande företag. Tidigare så erbjöd man produkter nu 
erbjuder man tjänster istället, som exempel kan man ta bilindustrin. Förr sålde de 
bilar (produkter), nu säljer de transportmedel (tjänst). (Bergman och Klefsjö, 
2007) 
 
Tjänstekvalitet är det som kunden upplever som bra, det kan variera från kund till 
kund. Exempelvis så kan en kund finna att en viss restaurang var bra, medan den 
för en annan inte alls passade.  
 
Produktkvalitet är sådant man kan mäta, det är produktens egenskaper, exempelvis 
antal funktioner i en mobiltelefon eller antalet hästkrafter i en bilmotor osv.  
 
Skillnaden mellan tjänstekvalitet och produktkvalitet är bland annat att målet vid 
produktion av varor att alla produkter skall vara lika, målet vid tjänstekvalitet är 
däremot att kunna erbjuda kunden en unik tjänst. Vidare kan en artikel lagras och 
visas upp för kunden innan köp, en tjänst skapas då den förbrukas och kan inte 
lagras. Slutligen kan det poängteras att om en produkt är fel, kan den kallas 
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tillbaka eller kasseras. Däremot om en tjänst är fel är ursäkter och åtgärder enda 
vägen att reparera kundens förtroende. (Bergman och Klefsjö, 2007) 
 
Varför är kvalitet viktigt? 
 
Kvalitet är viktigt för kundtillfredsställelsen, ingen kund är nöjd med en dålig 
produkt/tjänst. Men även för konkurrenskraften, idag råder hård konkurrens på 
arbetsmarknaden och då gäller det att ha vissa övertag, kvalitet är ett sådant. 
Genom att förbättra kvaliteten får man minskade kostnader, framförallt minskade 
kvalitetsbristkostnader. Figur 1 visar sambandet mellan kvalitet och lönsamhet 
(Ehresman, 1997). 

Figur 1. Illustration av sambandet mellan kvalitet och lönsamhet (T. Ehresman, 
1997). 
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2.2  Processchema 
 
Definition av process 
 
En process kan beskrivas som en kedja av aktiviteter. Det är vanligt och 
traditionellt att beskriva processer som en kedja eller serie av aktiviteter. En process 
kan vara relaterad till andra processer, då den ofta är en del av ett komplicerat nät 
av flera processer. Aktiviteter i en process kan vara kopplade till varandra och de 
kan beskrivas som ett nätverk. Processers syfte är att tillfredsställa kundens behov. 
Kunden kan både vara extern och intern. En process börjar med att ett kundbehov 
identifieras. Det innebär att kunden blir tillfredställd alltså att kunden blir nöjd. 
För att en process ska kunna fungera på ett effektivt sätt krävs informationsutbyte. 
(Larsson och Ljungberg, 2001). 
 
Andra definitioner av process: 
 

• En process är en samling av aktiviteter som transformerar en input för att 
skapa en output. (Larsson och Ljungberg, 2001). 

 
• En process är en kedja av aktiviteter som ska skall skapa värde åt kund 

inom snar framtid. (Larsson och Ljungberg, 2001). 
 
• En process är ett använt nätverk, de är i ordning länkade aktiviteter som 

använder information och resurser för att transformera ”objekt in” till 
”objekt ut”, från att man identifierar tills man tillfredställer kundens behov 
(Larsson och Ljungberg, 2001). 

 
Identifiering av processer  
 
För att kunna styra och utveckla verksamhetens processer måste man veta vilka de 
är. Ett antal personer i organisationen skall känna till och förstå processerna.  
När man beskriver ett företag utifrån dess processer, ska man lägga vikten på att 
identifiera framförallt tre olika typer av processer. Dessa tre processer är: 
 

• Huvudprocess 

• Stödprocess 

• Ledningsprocess 

Huvudprocess, beskriver syftet med verksamheten. Genom att studera 
huvudprocesserna kan man skapa sig en bild av verksamheten och förstå vilka 
delar som är viktigast.  
 
Stödprocesser är nödvändiga så att organisationen skall fungera bra i helhet men är 
inte det viktigaste för företagets framgång.  
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Ledningsprocesser är processer som behövs för att styra och leda verksamheten 
(Larsson och Ljungberg, 2001). 
 
Processens komponenter 
 
Det finns fem nyckelord i definition av process och dessa är (Larsson och 
Ljungberg, 2001): 

• Objekt in – det som startar processen. Utan objekt in kan inte 
processen/delprocessen/aktiviteten påbörjas. 
 

• Aktivitet – En sekvens av handlingar som förädlar objekt in eller annan 
input. 

 
• Resurser – det som behövs för att aktiviteten skall utföras. 

 
• Information – det som stödjer och styr processen. 

 
• Objekt ut – Resultatet av transformationen och objekt in för nästa aktivitet 

i processen. 
 

Processens komponenter visas i figur 2. 
 

 
Figur 2: Processens komponenter (Larsson och Ljungberg, 2001). 
 
Processens resultat 
 
Resultatet av en process kan bestå av två delar vilka är objekt ut och processens 
effekter. Objekt ut står för omedelbart registrerbara resultatet av en process. Med 
det menas att kunden kan utvärdera produkten eller tjänsten så att den 
överensstämmer med deras egna krav och förväntningar. Bedömning kan baseras 
på vad som levererats och hur det skett. Effekter är det långsiktiga resultatet av 
användning av en utvecklad process. En sådan utveckling får man genom att 
företaget upprepade gånger tar kontakt med leverantören eller att man har en lång 
erfarenhet av användning av produkten. Kundtillfredsställelse är ett klassiskt 
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exempel på en effekt. Figur 3 visar ett exempel på en orderprocess (Larsson och 
Ljungberg 2001). 
 

 
 
Figur 3: Exempel på en orderprocess (Larsson och Ljungberg, 2001). 
 
Processkarta 
 
Processkarta beskriver vad som startar processen samt vilka aktiviteter som görs i 
processen. På grund av processens storlek och kartläggningens syfte blir det 
nödvändigt att beskriva processen i ett flertal kartor med olika detaljeringsnivå, där 
den mest allmänna kartan beskriver hur delprocesserna är kopplade till varandra. 
Sedan kan varje delprocess brytas ner och kartläggas i flera steg tills man kommit 
ner på en tillräckligt detaljerad nivå. Det är viktigt att kartlägga vad som görs och 
inte var det görs. När man gör en kartläggning är det praxis att börja med den 
första aktiviteten längst till vänster på pappret och låta de följande aktiviteter skapa 
ett flöde åt höger. Det blir lättare att förstå kartan och processen blir lättare att 
följa från början till slut. En processkarta har regler som skall följas och det är 
viktigt att de följs för att alla som läser kartan ska förstå det på samma sätt. Figur 4 
illustrerar vilka komponenter som finns vid en aktivitet. Reglerna är (Larsson och 
Ljungberg, 2001): 
 

• Objekt in – Aktiviteterna skall tillföras från vänster. 

• Objekt ut – Aktiviteterna skall lämnas från höger. 

• Information – Kan både tillföras och lämna en aktivitet på aktiviteternas 
ovansida.  

• Resurser – Tillförs på aktiviteternas undersida. 
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Figur 4: Illustration av vilka komponenter som finns vid en aktivitet (Larsson 
och Ljungberg, 2001). 

 
Figur 5, exempel på processkarta: 
 

 
 
Figur 5: Exempel på processkarta enligt (Larsson och Ljungberg, 2001 ). 
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2.3  Kvalitetssäkring 
 
Vad är kvalitetssäkring? 
 
Med kvalitetssäkring menas att man säkrar upp en process i en verksamhet genom 
att införa olika system. Dessa system införs i syfte att förhindra att anställda i 
verksamheten ska göra fel, på så vis minskar man risken för att fel ska uppstå på 
slutprodukten. De införda systemen innebär att alla individer som ingår i 
processen ansvarar för sin egen del av kvaliteten i en större helhet. Detta innebär 
att slutprodukten blir en produkt med väldigt få kvalitetsproblem med 
förutsättningen att systemet efterföljs. För att tillfredsställa ovanstående nämnda 
mål måste vi (Edsö, 1999): 
 

• Veta vad vi ska göra 

• Veta hur vi ska göra det 

• Mäta hur bra vi gör det 

• Vidta korrigerande åtgärder 

• Ha resurser att göra det 

• Vilja göra ett bra arbete 

Men för att en verksamhet inte ska bli allt för styrda av ovanstående 
omständigheter måste alltid kundens krav och behov tillfredsställas effektivt i 
första hand. Detta görs enklast genom att ha formella system som säkerställer att 
detta uppfylls (Edsö, 1999): 
 

• Vi bestämmer oss för det bästa sättet att göra saker, skriver ned det och 
håller oss till det. 

• Vi utformar tydliga och rätt skrivna instruktioner. 

• Vi utformar checklistor där det behövs så att det lätt går att följa dem. 

• Vi sparar uppföljningar som visar att vi har kontroll över verksamheten. 

Om det trots allt skulle bli så att fel uppkommer måste man gå tillbaka och 
identifiera var felet uppstått samt försöka åtgärda det omedelbart. Därefter ska 
man vidareutveckla ”systemet” för att förhindra att samma fel uppstår igen. 
Allt som nämnts ovan görs i syfte att förhindra anställda från att göra fel och slippa 
onödig ombearbetning. Detta i sin tur gör att kunderna blir nöjda med företagets 
tjänster och produkter, samtidigt som företaget tjänar mer pengar och får ett ännu 
bättre rykte på marknaden.  Det är dessa faktorer som gör en verksamhet till en 
attraktiv samarbetspartner vilket i sin tur leder till mer jobb i framtiden.  
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Kvalitetssäkra olika processer kan man göra genom olika väletablerade metoder. 
Några av dessa kan vara: 
 

• 5 Varför? 

• FMEA 

• TQM 

• Ishikawadiagram 

Metoderna beskrivs utförligare i teoridelen längre ner i rapporten. 
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2.4 Metoder som kan tillämpas vid framtagning av 
kvalitetsproblem 
Under detta kapitel kommer ett antal olika teorier behandlas. De kan alla 
användas för att lokalisera bristerna i företaget.  

2.4.1 FMEA-analys 

FMEA är en förkortning av Failure Mode and Effect Analysis som på svenska 
översätts till feleffektsanalys eller felriskanalys. FMEA är ett sätt att bedöma risken 
för att fel uppstår i en process eller en aktivitet, den talar även om vilken effekt 
felet skapar om det uppstår. FMEA är en teknik för att finna fel i ett tidigt skede, 
det för att kunna åtgärda felet i ett så tidigt stadium som möjligt. Analysen utgår 
från tre frågor, nämligen (Fritz 1990, s.7):  
 

• Vilka fel kan tänkas uppkomma i konstruktionen/tillverkningen/tjänsten? 
• Vad är orsaken till felen? 
• Vad blir effekterna? 

 
Metoden används för att systematiskt kunna identifiera möjliga felsätt, deras 
orsaker och effekter i en konstruktion eller vid tillverkning. Det finns två olika 
typer av FMEA, en som berör konstruktionen och en som berör 
tillverkningsprocessen (Fritz 1990).   
 
I FMECA har man utvidgat FMEA och FMECA står för (Failure Mode, Effects, 
and Criticality Analysis). En uppskattning av ett risktal görs i FMECA genom att 
bedöma: 

• Sannolikheten för att felet ska uppträda 

• Sannolikheten för att felet ska upptäckas 

• Feleffektens allvarlighetsgrad 

Man kan väga samman dessa tre parametrar till ett prioriteringstal. 
Det finns två formulär för FMEA, den ena är ett enklare formulär som saknar 
poängbedömning och det andra formuläret poängbedöms.  
 
Den enklare varianten av FMEA kan användas när man gör förberedande FMEA 
på idéstadiet, där det är svårt att uppskatta poängbedömningar. 
Vilken nivå man vill att analysen ska ha beror på vilket underlag man har tillgång 
till. Problem kan lösas eller helt undvikas om man i ett tidigt skede granskar 
konstruktionen eller processen på ett systematiskt sätt. Där åsikter från de olika 
delarna i företaget lyfts fram. Ju tidigare än.ex. om fel upptäcks och åtgärdas redan 
vid ritningsgranskningen blir kostnaderna mindre än om fel upptäcks och åtgärdas 
hos kunden (Fritz 1990), se figur 6.dringar man gör, desto mindre blir 
kostnaderna för företaget. T 
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Figur 6: Illustration av förhållandet mellan tidpunkt för upptäckt fel samt kostnaden 
för åtgärd (Fritz 1990). 
 
FMEA analyserna skall dokumenteras för att undvika tidigare gjorda misstag. Den 
måste även behandlas som ett levande dokument, med detta menas att 
dokumentet ska vara aktuellt, samt eventuellt användas vid nya projekt. På detta 
vis kan företag spara både tid och pengar. Genom att utföra FMEA kommer man 
att få mer förståelse och kunskap om produkten, dess utveckling, konstruktion och 
tillverkning. I framtiden kan verksamheten ha stor nytta av gjorda FMEA, 
eftersom de kan underlätta framtagningen av nya produkter. På grund av att 
arbetsgången ser likadan ut oberoende av produktens utseende, har man fördel av 
sina tidigare erfarenheter inom området (Fritz 1990). 
 
Användningsområden för FMEA (Fritz 1990, s.8):  
 

- Analyser under utvecklings- och konstruktionsarbete, samt under 
beredningsarbetet 

- Utvärdering och förbättring av tillverkningsprocesser. 

- Vid akuta problem (trouble- shooting). 

Syftet med FMEA är att (Fritz 1990, s.8): 
 

- Identifiera fel och brister, samt urskilja orsaker till fel och brister och vad 
följderna av dessa blir. 

- Ge konstruktören/produktionsteknikern underlag att på ett systematiskt 
sätt pröva sin lösning. 

17 
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- Upptäcka svagheter i ett tidigare skede, då undviker man sena och 
kostsamma konstruktion och processändringar.  

- Undvika att samma fel upprepas. 

- Jämföra alternativa lösningar 

 
Varför använda FMEA (Fritz 1990, s.9)? 
 

- Kunden har blivit mer kvalitetsmedveten, högre krav på 
kvalitetsförbättringar. 

- Ökad kvalitetskonkurrens och ökad priskonkurrens. 

- Man strävar efter att förkorta ledtider. 

- Ökade ekonomiska lönsamhetskrav. 

- Flera företag har växt och fått större organisationer, påföljden har varit att 
företagets kompetens har spridits på ett större antal människor än tidigare. 
Därför har betydelsen ökat av att ha tillgång till en metod, som binder 
samman de olika funktionerna inom ett företag.  

Nackdelar med FMEA (Fritz 1990, s.32): 
 

- Endast de "enkla" felen uppmärksammas, med det menas defekter som 
uppstår när två eller flera orsaker samverkar, inte kommer fram i FMEA: n. 

- Analysen är tidskrävande. 

Sammanfattande arbetsgång vid en FMEA–analys: 
 
1. Gör en lista över de aktiviteter som ingår i en process. 

2. Lista alla tänkbara fel som kan inträffa. 

3. Lista alla tänkbara orsaker till felen. 

4. Värdera 

4.1 Bedöm sannolikheten för att felet ska kunna inträffa igen på en skala från 1 
till 10 poäng där 10 poäng motsvarar 100 % sannolikhet att felet inträffar. 

4.2 Bedöm konsekvensen av felet för kunden och företaget där 10 poäng 
motsvarar stor skada eller olägenhet. 
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4.3 Bedöm sannolikheten för upptäckt av felet innan det når kunden där 10 
poäng motsvarar att vi inte har någon chans att bli av med felet innan 
kunden märker av det. 

5. Riskbedömning och åtgärd 

5.1 Beräkna risktalet genom att multiplicera ihop de tre poängtalen från 
punkten fyra ovan. Punkten 4.2 ger två poängtal. Välj det högsta! 

5.2 De feltyper som har höga risktal åtgärdas. När förslag till åtgärd finns, 
analysera det igen för att se om risktalet sjunkit till nödvändig nivå. 

6. Resultatet av FMEA:n blir en handlings- och åtgärdsplan med ansvariga 
utsedda för varje åtgärd. 

Riskbedömningen kan förenklas genom att göra de tiogradiga 
bedömningsskalorna till femgradiga. Men man kan inte blanda tiogradiga med 
femgradiga bedömningsskalor i samma FMEA. 
Arbetsgången ovan har erhållits från L-G Haag, vid Jönköpings Tekniska 
Högskola. 

2.4.2 Ishikawadiagram/ Fiskbensdiagram 

Ishikawadiagram kallas även för orsak-verkan diagram eller fiskbensdiagram. Med 
detta diagram kan en systematisk analys göras. Ishikawadiagram kan användas vid 
diverse problem som t.ex. utveckling, konstruktion, tillverkning, 
tjänsteproduktion och kvalitetssäkring. Diagrammet kan även användas för 
planering, fördjupning och systematisering av kunskaper. Vid t.ex. planering visar 
diagrammet vad som behövs för att nå målet, alltså vilka huvudorsaker, delorsaker 
och mål som behövs, för önskvärt resultat. 
 
Vid problemlösning visar diagrammet problemen, orsakerna och deras samband. 
Genom att orsakerna och deras samband är kända, kan effektiva åtgärder vidtas 
vid problemlösningen (Sveriges Mekanförbund, 1984). 
För att få bästa resultat så bör arbetet utföras i grupp vid upprättandet av ett 
fiskbensdiagram. Detta görs pga. att man vill få med så mycket erfarenhet som 
möjligt. Många orsaker till problemet klarläggs när man arbetar med diagrammet.  
För att det ska bli lättare att komma igång så kan man ta hjälp av 7M, som sätts 
som huvudorsaker till kvalitetsproblemet (Bergman och Klefsjö, 2007).  
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7M förklaras som (Bergman och Klefsjö, 2007): 
 

- Management. Ger företagsledningen tillräckligt med medel och stöd för 
kvalitetsaktiviteterna.  

- Människan.  Har t.ex. operatören tillräckligt med utbildning, erfarenhet 
och motivation? Förstår användaren hur han/hon ska använda produkten? 

- Metod. Har företaget tillräckligt med medel för att nå sitt mål. Är 
styrbarheten tillräckligt? 

- Mätning. Finns det störande miljöfaktorer? 

- Maskin. Har man ett förebyggande underhåll? Är det så att maskinen har 
liten variation mellan de tillverkade enheterna? 

- Material. Hur har företaget det med kvalitén på material som används på 
företaget. Är kvalitetsaktiviteter tillräckliga från leverantörernas sida? 

- Miljö. Hur påverkar miljön produktutfallet?    

 
Figur 7, påvisar ett exempel på hur ett fiskbensdiagram kan se ut, i exemplet nedan 
halkar personer på trottoaren, således är kvalitetsproblemet ”Halkrisk”. 
 

 

 
 
 
 
            Syn                  Utsliten sko 
 
                              Personens ålder                Typ av sko 
 
 
                            Snö 
                                        Halka 
 
 
 
Figur 7: Exempel på hur ett fiskbensdiagram kan se ut, i exemplet ovan halkar 
personer på trottoaren, således är kvalitetsproblemet ”Halkrisk”. 
 
 
 

Halkrisk på 
trottoar 

Människa Material

Miljö
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Man kan strukturera upp ett fiskbensdiagram i fem punkter: 
 
1. Definiera resultatet eller verkan genom att placera rutan längst till höger, vad 

är det för problem som upplevs.  

2. Definiera huvudorsakerna, som kan vara de 7M: n. Se diagram ovan.  

3. Identifiera delorsaker, sätt in delorsaker under varje huvudorsak med hjälp av 
pilar. 

4. Markera viktiga orsaker i diagrammet t.ex. med ringar. 

5. Vidta åtgärder och genomför förbättringar.    

Varför man gör ett fiskbensdiagram? 
 
Diagrammet kan användas för att strukturera ett problem. Man gör ett 
fiskbensdiagram för att se vad som har lett till att det har blivit fel och för att 
kunna åtgärda felet så att det inte upprepas igen.  

2.4.3 Fem varför 

Att fråga sig själv ”varför” fem gånger när man gör mindre iakttagelser kan lösa ett 
problem. Just dessa frågeställningar leder till att man får reda på grundorsaken till 
problemet. I exemplet nedan försöker man ta reda på grundorsaken till varför en 
maskin läcker olja. 
 

1. Varför är det olja på golvet? 
Svar: För att maskinen läcker olja. 

2. Varför läcker maskinen olja? 
Svar: För att packningen är trasig.  

3. Varför är den trasig? 
Svar: För att den är utsliten 
 

4. Varför är den utsliten? 
Svar: För att service inte utförts regelbundet på packningen.   
 

5. Varför har vi inte bytt den tidigare? 
Svar: För att vi inte haft någon kontroll på när service utförts på maskinen. 

 
Åtgärd:  
För att förhindra maskinstopp måste förebyggande åtgärder vidtas. 
Åtgärden i ovan nämnda fall blir att göra maskinservice regelbundet där 
hela maskinen gås igenom varvid även packning byts ut.  
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Att torka av oljan från golvet varje dag kommer inte att lösa problemet utan det 
viktiga är att hitta grundorsaken till problemet och sedan åtgärda det på ett 
lämpligt sätt. I fallet ovan inser man vikten av att hålla koll på när maskinservice 
utförs samt vilka delar som är viktiga att byta ut vid servicen (Nilsson 1999). 

2.4.4 TQM (Total Quality Management)/Offensiv kvalitetsutveckling 

Såsom rubriken anger har TQM många benämningar, men principerna är 
desamma. Med TQM vill man införa ett kvalitetstänkande inom organisationen, 
det handlar om att aktivt förebygga, förändra och förbättra, snarare än kontrollera 
och reparera (Cullen och Hollingum, 1987). Man brukar prata om att TQM 
bygger kring ett par hörnstenar, vars mål är att få en ökad kundtillfredsställelse 
med mindre resursåtgång (Bergman och Klefsjö, 2007). 
 
TQM är ett managementkoncept som i sitt tidigaste stadium används av större 
företag, men dess metoder och ”tänk”, har idag blivit intressantare och mer 
tillämpbara för mindre företag. Innan metoden är helt färdigutvecklad kan det 
tänkas att vissa förändringar av den sker, men grundidéerna kommer fortfarande 
att förbli densamma. (Ehresman, 1997). 
 
TQM främsta huvudsyften är göra rätt från början. Det finns inte någon som 
avsiktligt gör fel, men att göra rätt från början är högsta prioritet. Ändamålet med 
detta är att minska/eliminera kvalitetsbristkostnaderna, så som kassationer och 
reklamationer mm, samt att minska kontrollen på produkterna. Ökar man 
sannolikheten att en produkt är rätt medför det i sig, att mindre kontroller behövs. 
Ett annat syfte är att verka för ständig förbättring, vars mål är att: 
 

• Göra kunder nöjda, öka kundtillfredställelsen 
• Styra processer 
• Åstadkomma ständiga förbättringar 
• Arbeta tillsammans 
• Uppmuntra till personliga initiativ 

 
Att göra kunder nöjda är ett företags huvuduppgift, vilket inte är så konstigt. Men 
trots det finns det flertal exempel på dålig service eller felaktiga produkter.  
 
Styra processer i företaget för att eliminera felen, utbilda personalen samt ge dem 
träning på att upptäcka felen i ett tidigare skede. Den största kostnadsbesparingen 
sker i ett så tidigt skede som möjligt. (Ehresman 1997). 
 
Med att åstadkomma ständiga förbättringar menas det att man strävar efter att 
förändra verksamheten i små steg kontinuerligt under tidens gång. Man vill 
undvika radikala förändringar. (Ehresman 1997). 
 
Att arbeta tillsammans innebär att man jobbar i olika lag ihop med de olika 
processerna, för att få fram förslag till eventuella förbättringar. Det som är målet 
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här, är samförstånd. Vilket innebär att gruppen även om den inte är överens, fattar 
ett gemensamt beslut (Ehresman, 1997). 
 
Med uppmuntran till personliga initiativ är tanken att medarbetarna ska bli 
engagerade och pådrivande vid sina respektive processer och finna lösningar på 
problemen. Ledningen bör tillhandahålla med diverse utbildningar samt våga 
anförtro delar av sitt ansvar för att detta skall vara möjligt att genomföra. 
(Ehresman, 1997).  
 
För att TQM ska vara möjligt att realisera måste ledningen vara den pådrivande 
faktorn, där de ger personal rätt förutsättningar till att lyckas genomföra den stora 
förändring, som TQM innebär. De måste få in ”kvalitetstänket” inom 
organisationen, främst genom utbildning av personalen och ett engagemang för 
kvaliteten. (Cullen och Hollingum, 1987).  
 
PDCA-Cykel 
 
En metodik som används för att fastställa och förbättra processerna i samband 
med TQM, är att man arbetar efter en s.k. PDCA-cykel, (Plan-Do-Check-Act). 
Vilket på svenska kan översättas till planera, gör, studera och lär, se figur 8 
(Bergman och Klefsjö, 2007) 

 
 
Figur 8: Illustration av PDCA-cyklen 
(Bergman och Klefsjö, 2007 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Planera är det första steget i processen. För att lyckas med detta bör man 
fastställa dess behov, krav och förväntningar. Man identifierar problemet, 
är det ett stort delas det upp i mindre så det blir mer lätthanterligt. Därefter 
utvecklar man en åtgärdsplan, som beskriver hur man ska gå tillväga för att 
lyckas bli av med problemet. 

 
 

• Gör, är nästkommande steg i cykeln, åtgärder som är planerade utförs. 
 

• Nästa steg är studera, där man går igenom vilka förändringar åtgärderna 
bidragit till i processen. 
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• Det slutgiltiga steget är, lär. Det gäller att hela tiden ta lärdom av 

förbättringsarbetet så att man undviker samma typ av problem nästa gång. 
Om åtgärderna var lyckade ska den nya förbättrade nivån permanentas och 
förbättringen spridas. 

 
En viktig sak med PDCA-cykeln är att göra ständiga förbättringar och inte nöja 
sig med de tidigare utförda. Det är också viktigt att analysera hur arbetet med 
problemlösningen fungerade så att även sättet att lösa problem kan förbättras. 
(Bergman och Klefsjö, 2007). 
 

2.5 Kvalitetsbristkostnader 
 
Definition av kvalitetsbristkostnad ”de kostnader som skulle försvinna om ett företags 
produkter och dess olika verksamhetsprocesser vore fullkomliga” (Sörqvist, 2001 s.30). 
Denna definition är mycket omfångsrik och omfattar alla typer av kostnader som 
kan uppstå vid bristande kvalitet i företagets alla led. 
 
Kvalitetsbristkostnader är ett begrepp som på senare tid fått en allt större acceptans 
i industrivärlden. Det har den fått eftersom många gärna tolkar kvalitetskostnader 
som att kvalitet kostar pengar men där det i själva verket är bristen på kvalitet som 
är dyrbar. Det finns även en del andra begrepp på sådana kostnader som 
uppkommer då brist på kvalitet upptäcks på produkter. I den svenska standarden 
talas det om begreppet kvalitetsrelaterade kostnader. Medans det i andra 
sammanhang nämns om icke värdeskapande kostnader och värdeskapande 
kostnader. Detta för att kunna skilja på kvalitetsbristkostnader och accepterande 
verksamhetskostnader. (Sörqvist, 2001).  
 
Men då kvalitetsbristkostnader ibland kan uppfattas som ett allt för vitt begrepp 
kan man ibland tala om merkostnader som uppkommer i något led pga. bristande 
kvalitet. För att man ska kunna använda detta begrepp på ett meningsfullt sätt 
krävs det att man har en förståelse för begreppet kvalitet. Men alla dessa 
definitioner fokuserar endast kring de kostnader som uppstår genom att kvaliteten 
är otillräcklig. (Sörqvist, 2001).  Med det menas att man i ett framgångsrikt 
kvalitetsarbete inte ska minimera kostnaderna utan att lönsamheten skall 
maximeras. På grund av detta måste även intäkter och tillgångar som påverkas av 
kvalitetsnivån uppmärksammas. Därför har man på senare tid börjat använda ett 
nytt begrepp på kvalitetsbristkostnader ”de totala förluster som uppstår genom att ett 
företags produkter och processer inte är fullkomliga”(Sörqvist 2001, s.31-32). Med 
förluster menas samtliga effekter som kvalitetsbrister har på företagets intäkter, 
kostnader och tillgångar (Sörqvist, 2001). 
 
Enligt svensk standard SS-ISO 9000 är kvalitet ”den grad till vilken inneboende 
egenskaper uppfyller krav” varvid standarden senare definierar krav som ”behov eller 
förväntning” hos kund. Alltså ser den svenska standarden begreppet kvalitet utifrån 
kundens perspektiv. Ett alternativt sätt att definiera kvalitet är ”alla sammantagna 
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egenskaper hos en vara, tjänst eller process som ger dess förmåga att tillfredställa 
uttalade, underförstådda och omedvetna behov” (Sörqvist, 2001 s.11).  
 
Enligt tidigare studier och litteratur finns det väldigt många olika 
användningsområden för kvalitetsbriskostnadssystem. Dessa användningsområden 
sammanfattas i tre stora olika områden (Sörqvist, 2001). 
 
Det första användningsområdet är då man omvandlar effekterna av 
kvalitetsbristkostnaderna till kronor vilket gör att synsättet påverkas och 
kvalitetsbegreppet konkretiseras eftersom alla medarbetare och chefer i 
verksamheten förstår innebörden av resultatet. Detta gör i sin tur att man i alla led 
förstår vad det kostar att göra fel och misstag. Det kan leda till att motivationen att 
undvika fel bland de anställda ökar. Dessutom får ledningen en uppfattning om 
vilken vinstpotential företaget har om man minskar kvalitetsbristkostnaderna. 
Drivkraften hos ledningen ökar att ta itu med problemen och det bidrar till att de 
gör betydande kvalitetssatsningar. Kvalitetsbristkostnaderna lämpar sig även som 
övergripande kvalitetsmål eftersom de återger kvalitetens effekter på verksamhetens 
lönsamhet.  
 
Det andra användningsområdet för kvalitetsbristkostnaderna är att man kan påvisa 
problemområden och prioritera mellan dessa. Med detta menas att man kan 
urskilja mellan de processer som har den största sparpotential och i och därmed 
lägga vikten vid störst problem först. Med det menas att man lägger störst vikt vid 
de problem som man kan göra de största förtjänsterna på, och sedan jobbar man 
sig neråt på listan. Förbättringsarbetet bedrivs då på ett väldigt effektivt sätt på 
kvalitetsbristkostnaderna i verksamheten. I praktiken kan man aldrig mäta en 
verksamhets totala kvalitetsbristkostnader men kännedom om delar av dem har 
därför stor betydelse för motivationen vid enskilda förbättringsaktiviteter. 
Liknande arbetsgång fortsätter sedan projekt för projekt (Sörqvist, 2001) 
 
Det tredje användningsorådet blir att man använder kvalitetsbristkostnadernas 
tidigare förbättringar och utveckling för att följa upp och utvärdera de 
kvalitetsinsatser som gjorts tidigare. Genom mätning och uppföljning av 
kvalitetsbristkostnaderna kan man upptäcka negativ utveckling och sätta in 
åtgärder. På så vis sker en styrning av kvalitén i verksamheten, och man erhåller 
även återkoppling som krävs för att ta lärdom av tidigare utfört arbete. Detta i sin 
tur leder till att metoder för kommande arbeten utvecklas. En betydande effekt av 
uppföljningen blir att avkastningen påvisas av kvalitetsarbetet vilket ofta ledningen 
efterfrågar (Sörqvist, 2001).    
 
Kvalitetsbristkostnaderna kan delas in fyra kategorier vilka är förebyggande 
kostnader, kontrollkostnader samt interna och externa felkostnader. Figur 9 
påvisar nuvarande felkostnader och hur man vill att de ska bli i framtiden. Denna 
uppdelning gjordes av Feigebaum på 1950-talet. Tanken med hans indelning var 
att man bl.a. ville åskådligöra att en ökning av förebyggande verksamhet skulle 
leda till en minskning av verksamhetens totala kvalitetskostnader (Sörqvist, 2001).  
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Figur 9: Illustration av nuvarande felkostnader och hur man vill att de ska bli i 
framtiden. (Sörqvist, 2001 s.35). 
 
Tanken med att mäta förebyggande kostnader var att man skulle jämföra de 
kostnader som investerats i kvalitetsförbättringar med de kostnaderna för bristande 
kvalitet, och på så vis kunna bestämma verksamhetens optimala kvalitetsnivå. Men 
detta har dock visat sig vara väldigt svårt att mäta i verkligheten. Dels på grund av 
definitionsproblem av förebyggande kostnader, dels på grund av att man i 
verkligheten bara lyckas mäta en liten del av de verkliga kostnaderna för bristande 
kvalitet (Sörqvist, 2001). 
 
Idag så delas kvalitetsbristkostnaderna in i de tre återstående ovan nämnda 
kategorierna nämligen: kontrollkostnader samt interna och externa felkostnader.  
 
Kontrollkostnader definieras som ” kostnader för att kontrollera att rätt kvalitet 
levereras i alla led” (Sörqvist, 2001 s.36). Dessa kostnader kan uppkomma vid 
kontroll, inspektion, övervakning och revision i verksamhetens alla led.  
 
Interna felkostnader definieras som ”förluster orsakade av avvikelse från önskad 
kvalitetsnivå som upptäcks före leverans till extern kund” (Sörqvist, 2001 s.37). De 
interna felkostnaderna kan uppkomma vid omarbete, kassationer, förseningar, 
ineffektiviteter, felanalys, omkontroll och all form av värdeminskning i 
verksamheten. 
 
Externa felkostnader definieras som ” förluster orsakade av avvikelse från önskad 
kvalitetsnivå som upptäcks efter leverans till extern kund” (Sörqvist, 2001 s.37) 
De externa felkostnaderna kan t.ex. uppkomma vid reklamationer, garantier, 
återkallanden, böter, viten, rabatter, förlorade intäkter och badwill.  
 
Varför man gör denna uppdelning mellan interna och externa felkostnader är pga. 
att externa felkostnader oftast är mycket allvarligare än interna felkostnader. Detta 
på grund av att de externa bristerna når den externa kunden vilket gör att stora 

26 



Teoretisk bakgrund 

27 

kostnader kan uppkomma i form av förlorad försäljning och badwill, vilka inte 
kan värderas i sin helhet.  
 
Skulle man slå ihop dessa kostnader skulle ledningen få det väldigt svårt vid 
beslutsfattandet eftersom dessa problem oftast leder till komplicerade lösningar på 
komplicerade problem. Därför har man delat upp dessa så man lättare kan fatta 
bättre och mer korrekta beslut (Sörqvist, 2001). 
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3 Genomförande och Resultat 

3.1 Processchema 
 
För att lyckas förbättra Forsheda Stålverktyg AB:s Trading-process var det av 
yttersta vikt att förstå processen, det för att kunna identifiera och lokalisera 
processens svagheter. För att på bästa sätt uppnå förståelse för Trading-
verksamheten valdes en kartläggning i form av ett processchema. 
Tillvägagångssättet utarbetades fram i konsensus med uppdragsgivaren. 
 
Första utkastet utformades i samråd med uppdragsgivaren, vilket resulterade i en 
väldigt enkel och övergripande bild av processen. Därefter involverades den 
personal som var verksam i processens olika delar. Detta för att erhålla en 
komplett kartläggning av Trading-verksamheten. Resultatet redovisas i bilaga 1.  
 

3.2 Identifiering av processens brister 
 
Efter att ha fått fram en korrekt kartläggning av processen påbörjades en 
identifiering av var kvalitetsbristkostnader uppstår. I diskussion med 
uppdragsgivaren fastställdes de element som ansågs vara kritiska för Trading-
processen. De blev verktygslayout, utfallsprov, leveranskontroll och produktkritik. 
Vidare beslutades att tyngdpunkten av förbättringsarbetet skulle läggas vid 
verktygslayouten. Av den anledningen att företaget vill kvalitetssäkra sina verktyg 
och därmed åtgärda ev. fel i ett så tidigt skede som möjligt. Då det resulterar i att 
kostnaderna för åtgärderna minskar avsevärt i ett tidigare stadium. Det har tagits 
fram ett tänkbart processchema som innehåller de önskade kontrollpunkterna, se 
bilaga 2.    

3.2.1 Verktygslayout 

För att kunna kvalitetssäkra detta steg påbörjades en datainsamling, varifrån 
nödvändig information erhölls av Forsheda Stålverktyg AB. Bästa sättet att 
kvalitetssäkra verktygslayouten på, var att utveckla ett system som möjliggjorde att 
kunden tog mer ansvar vid granskningen. 
 
Här kartlades de delar som kan leda till att verktyget konstrueras fel, vilket i 
slutändan medför fel på slutprodukten. Eftersom det tidigare slarvades vid 
granskningen av verktygslayouten sammanställdes ett dokument där alla tänkbara 
fel upprättades i form av en checklista. Därefter fick personalen på företaget gå 
igenom listan och lägga till/ta bort punkter, allt för att göra listan så fulländad som 
möjligt. När personal var tillfreds med checklistan utfördes ett provutskick till 
kund, det för att få återkoppling och göra den än mer komplett.  
 
Checklistan uträttades för att hjälpa Forsheda Stålverktyg AB att eliminera 
vanligen förekommande fel och slarvfel vid framställning av formverktyg. 
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Det hela resulterade i att checklistan blir ”ett måste” för alla kunder att gå igenom 
vid verktygslayouten. Listan skall godkännas av kund innan produktionen av 
verktyget startar i Asien. Därmed tvingas kunden ta på sig mer ansvar vid 
granskningen av verktygslayouten som förmodligen resulterar i att kvaliteten på 
verktygen höjs och kvalitetsbristkostnaderna minskar. I nedanstående punkter 
beskrivs kritiska punkter som framkommit under analysen.  
 
Punkter att beakta vid genomgång av Checklista för Formverktyg  
(bilaga 5) 
 

• Material 
En viktig aspekt vid tillverkning av detaljer, är att ha rätt material för ändamålet 
eftersom materialen krymper olika mycket pga. dess egenskaper. Verktyget måste 
då anpassas efter detaljens materialegenskaper.  

• Maskinanpassning 
Viktigt att ta hänsyn till vid tillverkning av formverktyg, är att man måste vara 
noggrann med att påpeka för tillverkaren, vilken typ av maskin verktyget skall 
passa för. Då fästspår, verktygsstorlek och centrumläge varierar från maskin till 
maskin.  

• Ingöt/ Formfyllnad 
Dimensioneringen på ingöt är av stor betydelse då det är av yttersta viktigt att få 
en korrekt formfyllnad, eftersom det avgör om en produkt ska gå att tillverka eller 
inte.  

• Formrum 
Här måste kunden kontrollera antal formrum verktyget innehåller samt se över om 
delningen är ok. 

• Märkning 
Rätt typ av formrumsmärkning, materialmärkning, datummärkning och 
återvinningssymbol på detaljen är viktigt att kunden kontrollerar då detta är av 
stor betydelse för att kvalitetssäkra produkten. 

• Temperering 
Tempereringen och flödet på verktyget är av yttersta vikt då detta påverkar 
egenskaperna på materialet och kvaliteten på produkten, samt cykeltiden vid 
formsprutningen. 

• Utstötare 
Placering på utstötarna och dess antal måste man ha i åtanke eftersom de kan 
lämna ”fula” märken på detaljen som inte är önskvärda. 

• Backar och kärndragning 
Eftersom det finns olika sätt att lösa säkerheten kring backdragning (öppning och 
stängning av verktyget) är det viktigt att kontrollera att det är enligt kundens 
önskemål, samtidigt som en säker utstötning av detaljen sker. Men även att rätt 
sort av brytare och kontaktdon används.  

• Värmebehandling 
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Viktigt att kontrollera verktygsritningen för att stämma av om rätt typ av 
värmebehandling kommer att ske vid tillverkningen. Allt för att säkerhetsställa 
kundens behov.  

• Uppbyggnad av formverktyg 
Avgörande för att verktyget skall vara produktionsmässigt. Här måste man 
kontrollera plattjocklek, storlek på skruvar samt att det finns tillräckligt med stöd 
för att säkerställa att svikt inte uppstår. 

• Hjälputrustning 
För att säker hantering skall kunna ske av verktyget vid lyft och förvaring måste 
rätt typ av lyftöglor och fötter sitta på verktyget.  

• Övrigt 
Här kan kunden specificera speciella önskemål och godkänna dessa samt ge 
kommentarer på ovan nämnda punkter med vikten lagd på riskområden.  

3.2.2 Detaljprov 

Vid utfallsproven har kunderna tidigare haft en tendens att godkänna detaljer, 
trots att de inte uppfyllt ställda krav. Med hjälp av den utformade checklistan 
önskas att kunden får ta mer ansvar för sin egen granskning av produkten. 
Önskvärt för Forsheda Stålverktyg AB är att få reda på denna kritik innan 
verktyget lämnat Asien. Detta moment utförs efter det att första ”biten” framställts 
i Asien varpå den skickas till kunden för granskning. Detta skulle i sin tur leda till 
att eventuella förändringar skulle bli mindre kostsamma att göra. Listan redovisas 
som bilaga 11 och följande punkter har ansetts vara kritiska vid kontrollen. 
 

• Ytfinnish 
Kunden kontrollerar att önskade krav på ytfinnishen är uppnådd, annars meddelas 
det till Forsheda Stålverktyg AB. 

• Kritiska mått 
Kontroll av att alla kritiska mått stämmer och att toleranskraven uppfyllts. 

• Delningslinje 
Viktigt att delningslinjen inte är för markerande samt att den uppfyller de krav 
som satts från början. 

• Märkning 
Här är det viktigt att kunden är tillfreds med datummärkning, 
återvinningssymbol, materialmärkning och formrumsmärkning. Dessa ska sitta på 
rätt ställe och uppfylla kundens tidigare önskemål och krav. 

3.2.3 Leveranskontroll 

Forsheda Stålverktyg AB har idag ett kontrollsystem varvid kontroller av press- och 
plastverktyg sker på företaget. Det som gjorts är en sammanställning/förklaring av 
nuvarande kontroller samt en översättning av dem till engelska. Forsheda 
Stålverktyg AB har som mål att i framtiden lägga denna kontroll hos 
underleverantör. 
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Punkter att beakta vid Leveranskontroll för plastverktyg se bilaga 6 och 
bilaga 7 (engelsk version) 

• C-ring 
Kontroll av att c-ringen har rätt position samt att den har rätt storlek för specifik 
kund. 

• Kylingångar/kylnipplar 
Viktigt vid denna punkt är granskningen av kylrör, de ska vara av rätt sort men ska 
även passa in i kylsystemet. 

• Kylsystem 
Utför provtester för att kontrollera att kylsystemet inte läcker samt att kylningen 
uppfyller kundens ställda krav. 

• Backlåsning 
 Systemet på backlåsningen skall kontrolleras efter typ av stop (fjäderstop eller 
mekaniskt stop). 

• Lyftögla, lyftok 
Kundens mål gällande antal lyftöglor och hål måste vara uppfyllda samt vara rätt 
positionerade. 

• Vertygsfötter 
Kontrollera att verktyget har eventuella verktygsfötter som uppfyller ställda krav 
och önskemål. 

• Kaviteter och kärnor 
Vid detta steg kollar man av att kaviteterna och kärnorna stämmer överrens med 
ritning samt har rätt hårdhet. 

• Utstötargänga/Koppling 
Här kontrolleras att utstötargängan/kopplingen är av rätt storlek och i rätt läge. 

• Märkning 
Rätt typ av formrumsmärkning, materialmärkning, datummärkning och 
återvinningssymbol på detaljen är viktigt att kunden kontrollerar då detta är av 
stor betydelse för att kvalitetssäkra produkten. 
 
Punkter att beakta vid Leveranskontroll för pressverktyg se bilaga 8 och 
bilaga 9 (engelsk version) 
 

• Centrumposition 
Verktyget skall kontrolleras efter rätt centrumposition, så att centrumlinjen är 
enligt överrenskommelse.  
 
 

• Fästspår/Fästplatta 
Att det finns tillräckligt med fästspår/fästplattor på verktyget är av stor vikt för 
dess funktion. 
 
 

• Kylingångar/kylnipplar 
Viktigt vid denna punkt är granskningen av kylrör, de ska vara av rätt sort men ska 
även passa in i kylsystemet. 
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• Kylsystem 
Utför provtester för att kontrollera att kylsystemet inte läcker samt att kylningen 
uppfyller ställda krav. 

• Backlåsning 
 Systemet på backlåsningen skall kontrolleras efter typ av stop (fjäderstop eller 
mekaniskt stop). 

• Hylsa 
Passningen på hylsan skall vara enligt överenskomna mål men även kylningen skall 
kontrolleras och uppfylla ställda krav. 

• Lyftögla, lyftok 
Kundens mål gällande antal lyftöglor och hål måste vara uppfyllda samt vara rätt 
positionerade. 

• Vertygsfötter 
Kontrollera att verktyget har eventuella verktygsfötter som uppfyller ställda krav 
och önskemål. 

• Kaviteter och kärnor 
Vid detta steg kollar man av att kaviteterna och kärnorna stämmer överrens med 
ritning samt har rätt hårdhet. 

• Maskinutstötning/Position 
Rätt position av gängan och storlek är viktigt för en bra slutprodukt. 

• Utstötarkuts/Utstötarbild 
Härvid sker bara en visuell kontroll av verktyg.  

• Märkning 
Rätt typ av formrumsmärkning, materialmärkning, datummärkning och 
återvinningssymbol på detaljen är viktigt att kunden kontrollerar då detta är av 
stor betydelse för att kvalitetssäkra produkten. 

3.2.4 Produktkritik 

Vid produktkritiken har det tidigare varit lätt hänt att man missat kontrollera en 
del självklara punkter som påverkar produktens estetik. Därmed gjordes en 
checklista även vid detta steg. Företagets tidigare erfarenheter var utgångspunkten 
för utformningen av denna checklista som redovisas som bilaga 10. Genom 
diskussion med T. Ericsson ansågs följande moment var kritiska och lätta att missa 
vid genomgång av produktkritiken: 
 

• Delningslinje/ utstötning 
Det som är viktigt vid detta moment är att kunden är medveten om att 
delningslinjen kommer att synas och att den kan bli för markerande ibland, samt 
att det ibland kan uppstå märken på produkten vid utstötning från verktyget.  

• Släppvinkel 
När väl den färdiga produkten stöts ut gäller det här att vinkeln på verktyget inte 
är alltför snäv vilket kan orsaka dragmärken på produkten. 

• Underskär/motsläpp 
Vid denna underrubrik vill man att kunden skall vara medveten om eventuella 
problemområden. Dessa kan vara estetiska, såsom att backdragningarna inte 
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fungerar som planerat, då dessa kan lämna ”fula” märken på slutprodukten. Ifall 
det uppstår problem vid denna underrubrik kan det leda till att det fördyrar 
verktyget avsevärt. 

• Godstjockleken 
Viktigt att tänka på är att tjockleken på detaljen inte får vara alltför tunn eller allt 
för tjock då detta kan påverka ytan samt öka cykeltiden. 

• Snäva toleranser/Kritiska mått 
Här är det viktigt att kontrollera toleranserna och få reda på om produkten bara är 
del av en helhet, där den måste passas in eller om den är i sig en enskild produkt. 
Ju snävare toleranserna är desto mer kostsamt blir det att tillverka verktyget. 

• Ytkrav 
Det gäller för kunden att från början ha klara direktiv på hur ytfinnishen ska se ut, 
då detta påverkar verktygskostnaden avsevärt. Men det kan även påverka 
leveranstiden. 
 
Alla checklistor har utformats i Excel och kommer att användas som ett 
standarddokumet av Forsheda Stålverktyg AB. De relevanta listorna kommer att 
skickas till alla kunder oavsett verktyg. Till dem har ett standard-mail uträttats 
som beskriver hur man går tillväga med öppnandet och ifyllandet av checklistorna 
se bilaga 4. 
 

3.2.5 FMEA-Analys och processchema 

En FMEA-analys har gjorts på kylsystemet, då det är av stor betydelse för att 
lyckas flytta leveranskontrollen till Asien. Processens svårigheter återges i bilaga 12, 
vari även förklaring på de olika punkterna finnes. Detta som en grund för framtida 
förbättringar av Trading-processen. 
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4 Slutsats och diskussion 
Målet med examensarbetet har varit att utvidga vetskapen om Forsheda 
Stålverktyg AB:s Trading-process samt åstadkomma löningsförslag på dess 
kvalitetsbrister. Uppgiften har tillgodosetts till den grad att ett system har lagts 
fram på förslag, där man med hjälp av olika checklistor kommer att kvalitetssäkra 
processens kritiska steg. 

Följden på det utarbetade processchemat, visade att företaget hade sitt största 
problem vid verktygslayouten. Där man även upplevde att kunderna tog för lite 
ansvar gällande dessa problem. Detta då det i synnerhet rådde brister i 
kommunikationen mellan Forsheda Stålverktyg AB och kunden.  

Forsheda Stålverktyg AB: s mål har främst varit att åtgärda problemet vid 
verktygslayouten. Efter diskussion med personal på företaget samt handledare blev 
det bästa sättet att kvalitetssäkra denna process genom utformning av checklistor. 
Dessa skulle bygga på tidigare gjorda misstag, samt övriga viktiga aspekter vid 
verktygstillverkning.  

Under arbetets gång fastslogs också att vissa rutiner behövde införas vid 
produktkritiken och utfallsprovet.  

Forsheda Stålverktyg AB framförde även en framtida önskan om att flytta 
leveranskontrollen till Asien, av den anledningen sammanställdes de tidigare 
leveranskontrollistorna till två nya listor, en för pressgjutning och en för 
formsprutning varpå bägge även översattes till engelska. Till följd av ovan nämnda 
önskan gjordes även en FMEA - analys för verktygets kylsystem med hjälp av 
uppdragsgivaren. I analysen identifierar man felorsakerna, feleffekterna och 
felmöjligheterna se bilaga 12 och bilaga 13. Dessa möjligheter till förbättring 
hoppas vi att Forsheda Stålverktyg AB kan utnyttja och bygga vidare på i 
framtiden. 

Ett framtida och troligt processchema för Trading-verksamheten för Forsheda 
Stålverktg AB har också tagits fram i bilaga 3. Då önskescenariot hade varit att 
leveranskontrollen läggs hos underleverantören i Asien.  

Avslutningsvis är vi nöjda med det resultat som uppnåtts, däremot hade det varit 
intressant att se om det nya kontrollsystemet verkligen innebar de förbättringar 
som antogs under utvecklingsstadiet. 
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Bilaga 1 

Produktkritik från 
underleverantör

Offert från 
underleverantör

Kostnadskalkyl 
mm.

Förfrågan till 
underleverantör Offert till kund Beställning

Fakturera (40%)

Kontraktsgenomgång
Kvalitetsgenomgång
Tidsplan

Slutgiltiga CAD 
underlag och ev. 
checklista

Mapp med 
ordernummer 
skapas på server

Ordererkännande Beställning hos 
underleverantör

Godkänna 
verktygsritning och 
kundgodkännande

KUND
Förfrågan
(Mail med 2-D och 
3-D underlag)

Offertavdelning

Förfrågan får ett 
offertnummer/id-nummer
Mapp skapas på server i 
vilken filer och mail sparas

Muntlig 
produktkritik ibland 
även med bilder

Verktygslayout gås 
igenom av Forsheda 
Stålverktyg görs mot 
ev. checklista

Genomgång av 
verktyg med kund tills 
allas önskemål är 
uppfyllda

Leveranstid 
startar

Tillverkning startar Specifika komponenter 
skickas till Kina ex. 
material, varmgöt mm.

Tillverkningsstatus
Tidsplan,Bilder,mail

Utfallsprov 1
Fakturera (50%)

Utfallsprovskickas efter 
okulär bedömning till kund 
tillsammans med ev 
mätprototyp

Besked om 
verktyghemtagning

Leveransbesked och 
spår-id

Mottagning i Forsheda

Ev. justering

Leveranskontroll

Justering och 
ändringar ev. 
Kina informeras

Verktyg och CAD-
underlag levereras till 
kund

Produktionskörning 
hos kund

Slutfakturering 
(10%)

Ev. 
verktygsuppföljning

1

1

EJ OK

EJ OK

OK

OK OK

EJ OK

OK

OK
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Bäste Kund, 
 
Vi på Forsheda Stålverktyg AB vill försäkra oss om att kvaliteten på våra verktyg är 
till Er belåtenhet. Vi har arbetat fram checklistor vars syfte kommer att vara att 
kvalitetssäkra verktygen, allt för att inga fel och missförstånd ska uppstå under 
arbetets gång. 
 

• När ni har öppnat det bifogade dokumentet, måste ni aktivera makron. 
Det görs olika beroende på vilken version av Excel Ni använder. Har Ni 
version 97-03 kommer ett fönster att ”ploppa” upp. Se bild nedan. 

 

 
 
 

Markera Aktivera makron knappen, så kommer makron att fungera.  
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Vid version 07 gäller följande: 
Välj Alternativ 
 
 

 
 
 
 

 
 
Klicka på Aktivera innehållet och välj sedan OK 
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• Klicka på de olika rubrikerna, då ska det skjutas ut underrubriker och 

påståenden som vi vill att ni besvarar. Har ni några frågor eller funderingar, 
lägg gärna till dem under kommentarer. 

• Vid de underrubrikerna som har en röd prick, finns förklarande text utifall 
ni är osäkra på vad som menas. 

• Vid punkt 3 som är Ingöt och pressgjutning så fyller ni bara i den delen 
som angår just Ert verktyg. 

• När dokumentet är ifyllt och Ni framfört Era åsikter sparar Ni det. Efter 
det skulle vi uppskatta Ert svar så snart som möjligt. 

 
Tack på Förhand! 
Mvh Forsheda Stålverktyg AB! 
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FMEA – feleffektsanalys 
 
Denna FMEA-analys gjordes för att upptäcka och avgöra de största svårigheterna 
med kylsystemet. Nedan följer förklaring och förtydliganden av de 24 punkter 
som blanketten innehåller.  
 
1.Konstruktions – FMEA och Process – FMEA 
Formuläret är den samma för både konstruktions - FMEA och process – FMEA. 
Därför är det viktigt att välja vilket man ska använda. 
2.Kund 
Vem är kund till produkten som ska tillverkas/konstrueras. 
3.Projektledare 
Namn på projektledaren. 
4.Utförd av och deltagare 
Namnet på ledaren och de som deltar. 
5.Datum 
Datum på den dagen analysen är utförd. 
6.Detaljnamn 
Namn på den detalj som ska tillverkas/konstrueras 
7.Uppflöjningsdatum 
Det datum som man planerar att uppfölja FMEA: n. 
8.Detaljnummer 
Detaljens ritningsnummer 
9.Anmärkning 
Övriga allmänna uppgifter som kan vara viktigt att ta med. 
 
I 10-24 beskrivs de olika kolumnerna i formuläret. 
 
10.Ordningsnummer 
Varje komponent/operation/huvudfunktion har sin ordningsnummer. 
11.Komponent/operation/huvudfunktion 
Eftersom det är en process - FMEA så anges de operationer eller deloperationer 
som skall analyseras t.ex. som i vårt fall kylning. Hade det varit en konstruktions – 
FMEA skulle man ange de komponenter som analysen skall utföras på. T.ex. här 
tar man med cylinder, bult och lager. 
12.Funktion 
I process – FMEA ska man fråga sig, vad ska operationen resultera. t.ex. viss 
storlek på borrade hål, täthet och ytfinhet av visst Ra- värde. 
13.Felmöjligheter 
Vilka fel som kan komma efter en viss tids användning t.ex. inom 5 års eller 500 
användningstimmar. Fel möjligheter som man tog med var felborrad, dålig kvalitet 
på plugg och dålig yta på o-ringsläge. 
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14.Feleffekt 
Vad blir effekten för kunden om felet inträffar? 
Man tog med i FMEAn läckage och dåligt flöde. 
15.Felorsaker 
Finn alla tänkbara felorsaker. Man ska definiera felorsakerna så att man vet vad 
som skall åtgärdas. 
16.Kontroll 
Här beskriver man den kontroll som man har tillämpat för att förhindra felorsaker 
eller för att upptäcka felorsaker och felmöjligheter. 
17.Felsannolikhet 
Hur stor är risken att fel kan uppkomma på en skala 1-10 i punkt 13.  
18.Allvarlighetsgrad 
Om fel inträffar. Hur allvarlig blir effekten för både den externa och interna 
kunden. Beskrivs med en skala 1-10. 
19.Upptäcktssannolikhet 
Hur stor är sannolikheten att man i punkt 16 upptäcker den defekta detaljen 
innan den når kunden. För detta använder man en bedömningsskala på 1-10. 
20.Risktal 
Man räknar ut risktal genom att multiplicera Felsannolikhet, allvarlighetsgrad och 
upptäcktssannolikhet. Detta risktal utgör ett prioriteringstal. De höga värden visar 
vilka områden man bör satsa på att åtgärda i första hand. 
21.Rekommenderade åtgärder 
Här skrivs vilka åtgärder som kan komma att rekommenderas för att eliminera 
felorsaker. Det är viktigt att tänka på att man ska inrikta sig på att eliminera 
felorsaker och inte utveckla metoder för att upptäcka och korrigera fel när det 
inträffar. 
22.Ansvarig 
Den person som är ansvarig för åtgärderna eller för de förslagna åtgärderna ska 
skriva sitt namn. 
23.Utförd 
Här ska man pricka av de åtgärder som har gjorts. 
24.Resultat efter åtgärd 
Här gör man nya bedömningar enligt punkt 17-20 av resultatet efter åtgärd. I fall 
inte risktalet har sjunkit till en acceptabel nivå, får man ta och rekommendera nya 
åtgärder. 
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