
Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  

Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  

551 11 Jönköping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behov och förväntan 

 - En analys av ett produktionskonsultföretag 

 

HUVUDOMRÅDE: Maskinteknik 

FÖRFATTARE: Tobias Andersson & Pelle Jonsson 

HANDLEDARE: Jonas Bjarnehäll 

JÖNKÖPING 2016 juni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom Maskinteknik. 
Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 

Examinator:  Leif Svensson 

Handledare:  Jonas Bjarnehäll 

Omfattning:  15 hp (grundnivå) 

Datum: 2016-06-01



Abstract 
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Abstract 
 
Prokon is a production consultant firm that operates in the manufacturing industry and strive 
to increase their client’s profits primarily through primarily work sampling. The consultant 
firm has a wide customer basis, which requires Prokon to work according to a generalizable 
model, applicable to all of their clients. Prokon work continuously with improving its firm and 
with that in mind they are interested in increasing their customer satisfaction.  

The purpose of the report is to analyze the customer needs, by looking at it from a production 
and manufacturing perspective, of what Prokon actually delivers. By doing so a stable 
foundation will emerge to improve internal quality work at Prokon. The report uses the 
company NIBE as its case study object. Interviews, study visits and general observations has 
been used to analyze the customer needs. 

 The interviews are based on the GAP Model, which is used to find potential 
misinterpretations between Prokon and the case study object NIBE. Observations was 
performed on the work sampling techniques/methods, in order to find knowledge about the 
possibilities of integrating any implementation to the methods. One of the potential 
implementations which is brought up in this report is the PPA method, which is analyzed in 
order to see if it can be integrated into Prokon’s work sampling technique. 

 A couple of items are brought up in the analysis of the rapport, who concerns flaws between 
Prokon and NIBE as partners, but also internal flaws at Prokon. The analysis can then be 
linked with previously documented theories to strengthen the items/theses which occurred in 
the analysis. 

 Four suggestions of improvement arises from the analysis, who are meant to increase 
Prokon’s customer satisfaction and their internal working methods. Two of which concerns 
Prokon’s work sampling techniques, another one Prokon’s follow-up and the last one is about 
Prokon’s ability to customize their offer.
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Sammanfattning 
 

Prokon är ett produktionskonsultföretag som verkar inom tillverkningsindustrin och har som 
mål att öka sina klienters lönsamhet genom främst arbetsmätning. Företaget har en bred 
kundbas, vilket förutsätter att Prokon jobbar ut efter en generaliserbar modell. Prokon arbetar 
ständigt med att förbättra sin verksamhet och har av den anledningen intresse av att öka sin 
kundtillfredsställelse. 

Syftet med rapporten är att analysera kundbehovet, utifrån ett produktionstekniskt 
perspektiv, av vad Prokon i nuläget faktiskt levererar. Detta för att ge underlag för 
kvalitetsförbättringar internt hos Prokon. Rapporten har utförts som en fallstudie på Prokons 
kund NIBE. 

För att analysera kundbehovet har intervjuer, studiebesök och observationer genomförts. 
Varpå på intervjuer baserade på GAP-modellen använts som grund för att finna eventuella 
misstolkningar mellan parterna Prokon och fallstudieobjektet NIBE. Observationerna som 
gjordes inom frekvens- och tidsstudierna leder till kunskap om ifall eventuella tillämpningar 
på dessa studier kan appliceras. En tillämpning som undersöks är PPA-metoden, vilken 
analyseras för att se ifall denna kan fungera som ett komplement till Prokons nuvarande 
arbetsmätningsmetoder. 

I analysen framkommer ett antal punkter vilka tar upp brister mellan parterna Prokon och 
NIBE, men även internt i Prokons verksamhet. Analyserna kopplas till tidigare formulerade 
teorier, vilka stärker de punkter/teser som framkommer ur analysen. 

Utifrån analysen presenteras fyra förbättringsförslag som förbättrar Prokons 
kundtillfredsställelse och interna arbetsmetodik. Två förbättringsförslag berör Prokons 
arbetsgång gällande frekvensstudier, den tredje Prokons uppföljningsarbete och den fjärde 
Prokons förmåga av att kundanpassa sitt erbjudande. 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Prokon AB är ett konsultföretag som grundades år 1985, då de såg ett skifte i Sverige när 
ackordslön-systemet övergick till månadslön. En sekundär påföljd av detta var att en del av 
tillverkningsindustrin succesivt flyttade utomlands. På marknaden uppstod det plötsligt ett 
behov; att bli mer lönsamma. Prokon ville fylla detta behov i form utav ett konsultföretag med 
syfte att öka sina klienters lönsamhet. Prokon har sedan företagsstarten etablerat sig i främst 
Norden, men har även utfört uppdrag i övriga delar av världen. I nuläget har Prokon 21 
anställda och sedan år 2013 ingår dom i ett nära samarbete med NIBE Energy Systems AB i 
hopp om att säkerställa en positiv tillväxt. Oavsett uppdragets omfattning utlovar Prokon en 
förbättrad lönsamhet på minst 30 %, men med tanke på marknadens tillväxt ställer detta 
högre krav på Prokon att leverera ett positivt resultat för sin kund. Därmed krävs 
förbättringar även inom Prokons verksamhet. Prokon arbetar utefter en modell som dom 
kallar Prokonmodellen, där processen delas in i fem steg. Två utav dessa steg är ”Kartläggning 
av nuläget” och ”Metod- och arbetsstudier” det är i dessa steg vi finner frekvensstudie- och 
tidsstudiemätningen som denna rapport delvis kommer behandla [1]. 

Prokons arbetssätt utgår efter en, som tidigare nämnt, egenkomponerad modell kallad 
Prokonmodellen. De första steget i denna modell behandlar diagnostisering av potentiella 
förbättringsmöjligheter, det är här frekvensstudierna appliceras. Detta ger den 
verktidsberoende fördelningstiden som är en del av fördelningstillägget. Frekvensstudien ger 
en klar bild över var förbättringsmöjligheterna finns och var potentialen i maskiner och annat 
ligger.  

I det andra steget i modellen utförs tidsstudier för att:  

• Möjliggöra kalkylering av ställ- och stycktider  
• Dokumentering av förekommande metoder  
• Balansering av flöden 
• Dimensionering av layout 

Tidsstudien ger verktiden och dess tidspåverkande variabel. Vilket i sin tur ger styck- och 
ställtid för respektive artikel. 

Noterbart är att Prokon erbjuder tjänster inom en rad områden:  

• Arbetsmätning  
• Snabbare metodberedning 
• Layoutprojekt 
• Prestationsbaserade löneformer 

Samtliga av dessa tjänster berörs till viss- eller stor del av Prokonmodellen som utgångspunkt. 
Där de två första stegen ”Kartläggning av nuläget” och ”Metod- och arbetsstudier” agerar 
som fundament [1]. 

För att Prokons verksamhet ska förbättras behövs kunskapen om vad kunden faktiskt 
efterfrågar. Potentialen som uppkommer från Prokons mätningar och dess innehållande 
förbättringsförslag är det närmsta Prokon nu kommer till att tillfredsställa kundens behov, 
men är det verkligen de resultaten kunden vill åt? I rapporten utförs en fallstudie, med GAP-
modellen som grund, för att analysera hur pass väl Prokon uppfyller sina klienters behov. 
Resultatet av detta tillämpas för att förbättra Prokons interna metodik och kvalitetsarbete. 
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1.2 Problembeskrivning 
Produktivitet skapas genom utnyttjandet av resurser, d.v.s. hur väl ingående resurser 
behandlas och sedan förädlas för att i slutändan skapa ett större utgående värde än det 
ingående. En högre produktivitet genererar generellt högre lönsamhet, vilket står i de flesta 
företags intresse. Vid bedömning av hur pass lönsamt ett företag är ansätts ofta ett antal 
prestationsmått. Ett av dessa är produktivitet, som i sin tur baseras på ett antal faktorer. En 
faktor är tid, vilket ses som ett mått som är relativt enkelt att mäta och även behandla. De data 
som behandlas syftar till att eliminera slöseri vilket i många fall innebär att eliminera icke 
värdeskapande tid. För att kartlägga denna tid finns det ett antal verktyg och metoder. Några 
av dessa är frekvens- och tidsstudier vilket också är de verktyg/metoder som Prokon 
använder. Denna kartläggning leder i sin tur till eventuella kostnadsbesparingar och 
rationaliseringar [2]. 

En av Prokons kunder är NIBE i Markaryd1, där Prokon sedan en längre tid arbetat 
kontinuerligt med att finna förbättringspotential i sin fabrik. 

”Graden av kundtillfredsställelse är det slutliga måttet på kvalitet” [3]. För att nå 
kundtillfredsställelse bör det behov som erhållits från kund uppfyllas av uppdragstagaren. 
NIBE har ett uttalat behov som Prokon ska uppfylla. Det kan även vara så att outtalade behov 
existerar, men som faller bort pga. nu oförklarliga anledningar. Vad NIBE efterfrågar är i 
grunden bättre lönsamhet och underhåll av sitt ackordssystem, men hur når NIBE dit med 
hjälp av Prokon och finns det brister i Prokons metoder som kan behövas förbättras? Det 
uttalade behovet från NIBE tolkas i sin tur av Prokon och diskussioner mellan parterna förs 
för att finna konsensus. Eventuella missförstånd kan dock i arbetets senare skeden uppdagas, 
vilket kan leda till bristfälliga resultat från Prokons sida. 

Samma sak gäller de outtalade behoven, som mer naturligt kan leda till bristfälliga resultat. 
En exempelvis svår uppskattning av Prokon är hur många observationer som ska utföras i 
frekvensstudien för att uppnå rimlig och kvalitativ statistik säkerhet. Detta för att den möjliga 
förbättringspotentialen ska bli så sann som möjligt. Om studierna är för utförliga eller vice 
versa, kan resultatet bli bristfälligt då behovet från NIBE misstolkats av ledningen i Prokon.  

Dessa bristfälliga resultat är en konsekvens av dålig kommunikation och missuppfattningar 
och även Prokons förmåga av att tolka behovet eller NIBEs förmåga att utelämna information 
om behovet. En balans och konsensus mellan parterna måste alltid vara central för att Prokon 
ska kunna möta NIBE i deras behov. 

Prokon vill därför identifiera var dessa misstolkningar och brister förekommer, så att de kan 
förebyggas. Resultatet av Prokons arbete kommer då stämma bättre överens med NIBEs 
initiala behov. Syftet är att göra en fallstudie på NIBE som kund. Som ska ligga till underlag 
för att identifiera brister och för att förbättra Prokons interna metoder och kvalitetsarbete. 
Samtliga resultat hoppas sedan generaliseras, för att passa in hos Prokons samtliga kunder. 

 

 

 

 

  

                                                 

1 På NIBE-fabriken i Markaryd tillverkas värmepumpar och braskaminer [4] 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med rapporten är att analysera kundbehovet, utifrån ett produktionstekniskt 
perspektiv, av vad Prokon i nuläget faktiskt levererar. Detta för att ge underlag för 
kvalitetsförbättringar internt hos Prokon. 

Därmed är studiens frågeställningar: 

 

• Uppfyller Prokon, ur ett produktionstekniskt perspektiv med fokus på lönsamhet, de 
behov som NIBE efterfrågar? 
 

• Vad kan förbättras i Prokonmodellens inledande två steg, baserat på frågeställning 1, 
för att bättre möta sina kunders behov? 
 

1.4 Avgränsningar 
Då rapporten baseras på det enskilda företaget Prokons arbetsmetod kommer rapporten inte 
innefatta eventuella förbättringar som kan appliceras på konkurrenter. Rapporten fokuserar 
inte på åtgärdandet av kundens interna problematik, syftet är enbart att synliggöra 
problematiken med meningsskiljaktigheter, utifrån behovet, som är väsentlig. För att göra det 
tydligare så arbetar Prokon som sedan tidigare nämnt efter Prokonmodellen, där dom tre 
senare stegen inte kommer att förekomma i rapporten. Dock kan det vara nödvändigt att 
beröra dom i senare diskussioner för att kunna göra mer nyanserade slutsatser.  

Analys av uppfyllt behov kommer enbart ske hos Prokons kund NIBE, mer specifikt NIBE 
Markaryd. Det analyserade behovet med innehavande åtgärdsförslag hoppas dock senare 
generaliseras. Behovet som analyseras har enbart fokus på de produktionstekniska aspekterna 
inom den löpande produktionen. 

Av GAP modellens fem steg kommer enbart ett urval att användas, då de anses stämma bra 
överens med fallstudien. Argument för vilka steg som appliceras och vilka som faller bort, 
finns under 3.2.1. 

I teorier och metoder används en analysmetod kallad PPA, som mäter produktiviteten. 
Metoden kan delas in i fyra olika nivåer. På grund av informationsbrist, tidsbrist och relevans 
kommer metoden att avgränsas till endast nivå 1,2 och delvis 3.  

 

1.5 Disposition 
Rapportens inledning beskriver Prokons bakgrund, följt av en generell historik bakom 
området vilket berör kvalitetsarbete i stort och mer specifikt behov och produktivitet. Efter en 
diskussion kring vårt specifika problem uppkommer ett antal frågeställningar, vilka kommer 
ligga till grund för rapporten. Därefter avslutas detta med avgränsningar som gör det än 
tydligare vad arbetet omfattar. Allmänt kända teorier (inom området) belyses, för att genom 
rapportens gång skapa förståelse i jämförelser mellan diverse arbets-/studiemetoder och olika 
behov. Stycket metod beskriver hur rapporten kommer fortlöpa och med vilka verktyg som 
resultat ska uppnås. Detta genom argument för vilka metoder som passar bäst för ändamålet. 
I nulägesbeskrivningen besvarar vi på frågorna ett och två utifrån de metoderna. I stycket 
analys och slutsatser sammanställs och diskuteras resultaten och därefter presenteras 
eventuella förbättringsmöjligheter av Prokons kvalitetsarbete. 
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att analysera 
resultatet av de frågeställningar som formulerats. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen beskrivs följande teorier i 
ramverket:  

• Kundvärde/Kundtillfredsställelse 
• Kanomodellen 
• Gap-modellen 
• Operations strategy 

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen beskrivs följande teorier i 
ramverket: 

• Kvalitet 
• Arbetsmätning 
• Frekvensstudier 
• Tids-/klockstudier 
• Prokonmodellen 
• PDSA 
• PPA-metoden 

2.2 Kundvärde/Kundtillfredsställelse 
Det finns många nyanser utav kundvärde och kunskapen om vad som verkligen ger 
kundvärde är inte alltid självklart. Men den mest övergripande förklaringen är att kunden 
väljer det företag som; ”erbjuder det högst upplevda värdet”. Men även detta är högst 
personligt vad som är viktigt och attraktivt för den enskilda kunden. Kundvärde kan ses som 
relationen mellan upplevd kvalitet och pris. Att mäta den faktor som i detta fall är kundnytta 
kan vara svårt då alla sinnen samverkar för att sen bilda ett helhetsintryck. Utmaningen är att 
sätta ord eller siffror på dessa upplevelser för att sen kunna urskilja och jämföra vad som 
bidrog till ett positivt intryck eller vice versa.  

För ett företag grundar sig kundvärdet på som tidigare nämnt att med att så få resurser som 
möjligt producera något utan att kvalitén påverkas. Därmed leds resonemanget in på 
produktiviteten som spelar en stor och central roll i ett producerande företag. Produktiviteten 
innebär att optimera relationen mellan kvalitet och pris. I ett producerande företag finner vi 
detta i en så effektiv produktion som möjligt, men att påstå att det enbart handlar om att 
producera till så låg kostnad utan att kvalitén påverkas vore felaktigt. Kundnyttan är ett 
samspel mellan alla organisationer inom ett företag som strävar åt samma mål- att förhöja 
den upplevda nyttan eller kvalitén för kunden [3]. 

När produkten eller tjänsten har nått ut till kund utvärderas denne och deras förväntningar 
sätts i relation till den upplevda leveransen. En nöjd kund placeras i en positiv cirkel som 
innebär att; det talas gott om produkten, kunden kommer tillbaka, kunden blir mindre 
priskänslig, kunden bryr sig mindre om konkurrenter och kunden ger feedback. Att kundens 
förväntningar tillfredsställs är således väldigt viktigt. Kundens lojalitet ökar exponentiellt i 
takt med hur pass väl kundtillfredsställelsen uppfylls.  För att belysa hur viktigt det är för ett 
företag med ett aktivt arbete med kundvärdet och kundtillfredsställelse så är de en del av det 
företagets existens vilar på. 
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2.2.1 Kanomodellen 
Kanomodellen skapades på 80-talet av den japanska professorn Noriaki Kano. Modellen är än 
idag aktuell och värdefull för företag. Modellen är en referensram för outtalade behov, behov 
som på förhand inte är uttalade. Syftet med Kanomodellen är att identifiera och visa 
relationerna mellan kundernas tillfredsställelse och utlovade egenskaper. Mer noggrant kan 
Kanomodellen delas in i tre egenskaper, som värderas utifrån variablerna tillfredställelse på 
den vertikala axeln och grad av uppfyllelse på den horisontella axeln. De olika egenskaperna 
delas upp enligt följande: 

• Basegenskaper: Egenskaper som ”måste finnas” och som är förväntade. 
Egenskapen är uttalad och ses som en självklarhet. Avsaknad av basegenskaper 
upplevs av kund som stort missnöje. Vid köp av bil är bromsar ett outtalat behov som 
faller under basegenskaper. 

• Prestanda egenskaper: Egenskaper som attraherar ett köp men som för den delen 
inte höjer på kundens ögonbryn. En positiv egenskap som motiverar ett köp från 
kund. Kan exempelvis vara låg bränsleförbrukning på en bil som ger 
konkurrensfördelar gentemot andra liknande bilar. 

• Attraktiva egenskaper: Egenskaper som upplevs som väldigt positiva för kund. 
Utebliven leverans av egenskapen resulterar nödvändigtvis inte något missnöje. En 
egenskap som på förhand inte är uttalad utan ger en positiv överraskning som höjer 
helhetsintrycket rejält och den totala upplevelsen. Kan exempelvis vara 
massagefunktion i förarsätet på en bil. 

Generellt värderas också varje egenskap för sig då varje enskild egenskap inte är distinkt 
avgränsad från den andra, olika grader förekommer inom varje egenskap. Över tiden blir 
dessa egenskaper allt mer och mer självklara och dom attraktiva egenskaperna kommer så 
småningom bli basegenskaper. Dessa sammanhang illustreras i bilden nedan [5]. 

 
Figur 1. Illustrerar Kanomodellens parametrar [6]. 
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2.2.2 Operations strategy 
Operations strategy är ett brett samlingsnamn för hur företag hanterar sina resurser. En 
gemensam faktor för nästan alla stora företag är förmågan och kunskapen att implementera 
operation strategy. Operations strategy kan delas upp i fyra huvudområden med tillhörande 
underrubriker enligt N. Slack och M. Lewis [7]. En utav dom är vilka resurser som finns 
tillgängliga och innehåller t.ex. kapacitet, utveckling, distribution, organisation och 
försörjningsnät. För att kunna veta vad företaget ska göra av dessa resurser krävs det en 
företagsstrategi som leder dessa resurser i rätt riktning. När föregående parametrar är 
uppsatta, bör det finnas en plan för hur företaget på bästa sätt utnyttjar dessa. Detta går under 
rubriken ”marknad” som i sin tur innehåller frågor som; vilken kvalitet levererar man? Hur 
snabbt? Till vilket pris? Hur flexibla är man? Vad som är viktigt för det enskilda företagets och 
dess kunder? Och tillslut vad krävs det för handlingar för att anpassa detta på bästa sätt? 

Med tidigare erfarenhet och med denna nya kunskap knyter företaget ihop säcken och får ett 
samspelande företag som jobbar gränsöverskridande inom de olika områdena. Ett företag 
som gör detta, vet vart dom vill och hur dom ska ta sig dit. Att kunna bedöma vad som är 
viktigast och förmågan att utföra det på det mest effektivaste sättet. 

Att vara bäst på alla områdena är önskvärt, men mindre realistiskt därför är det nyttigt att 
identifiera vad som med små medel kan göra stora förändringar. Operation strategy ska ses ur 
ett långsiktigt och övergripande perspektiv. 

Kunskap om operations strategy kan vara väldigt viktigt. Det är inte en slump att de som har 
förstått storheten i operations strategy också är några av de största företagen och 
framgångsrika i sin genre [7, sid 1-2]. 

Tabell 1. Operations strategy matris, enligt N. Slack och M. Lewis [7, sid 26]. 

 

Tabellen ovanför illustrerar ett förslag som enligt N. Slack och M. Lewis ska hjälpa företaget 
att rangordna och värdera beslutsområden på ett strukturerat sätt. Efter att varje parameter 
är uppskattad kan man se samband och orsak hur de olika parametrarna påverkar varandra 
och var på vilket område företaget lämpligast bör agera på. Genom att identifiera företagets 
ordervinnare och orderkvalificerare samt mindre viktiga faktorer kan en prioriteringsordning 
ansättas, för vilket område som fokus bör läggas på. Skalan för rangordning kallas enligt N. 
Slack för ”A Nine-point Important Scale”. Se bilaga 6, för hur ordervinnarna och 
orderkvalificerarna samt de mindre viktiga faktorerna inom ”A Nine-point Important Scale” 
klassificeras och bör prioriteras [7] [8]. 
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2.2.3 GAP-modellen 
GAP-modellen är en modell som visar orsaker till kundmissnöje. Modellen påvisar eventuella 
skillnader mellan hur kunden upplevde tjänsten kontra vad kunden hade för förväntningar. 
Modellen tar bara upp basbehoven och uttalade behov. Inom modellen finns fem stycken olika 
GAP där GAP 1-4 beror på företaget och GAP 5 beror således på kunden. Under respektive 
GAP presenteras några skäl till GAPen enligt B. Bergman och B. Klefsjö, dessa beskrivs nedan 
[3]: 

 

GAP 1: ”Mellan kundens förväntningar och företagets uppfattning om dessa förväntningar”  

• De som ska utforma erbjudandena har inte varit delaktiga vid utformningen  

• Otydlig rollfördelning 

• Bristande kompetens 

• Bristande samarbete  

GAP2: ”Mellan företagets uppfattning om kundens förväntningar och det utformade 
erbjudandet ” 

• Bristande insikt hos företagsledningen 

• Bristfälliga målformuleringar  

• Bristfälligt utformad produktutvecklingsprocess  

GAP 3: ”Mellan det utformade och det utförda arbetet” 

• Otydlig rollfördelning 

• Konflikt mellan olika roller 

• Bristande samarbete 

GAP 4: ”Mellan det utförda erbjudandet och det som man förespeglat kunden” 

• Dålig kommunikation inom företaget  

• Benägenhet att lova för mycket 

GAP 5: ”Mellan kundens förväntningar och erhållna erbjudandet” 

• Prissättning  

• Marknadsföringen 

Utifrån dessa 5 GAP går det urskilja var kundmissnöjet och förbättringspotentialen ligger. 
Med hjälp av intervjuer ska GAPen kartläggas för Prokons räkning. 
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2.3 Kvalitet 
God kvalitet är något som alla företag, vare sig de säljer en produkt eller tjänst, har som syfte 
att uppnå. Kvalitet definieras enligt B. Klefsjö och B. Bergman som följande: ”Kvaliteten på en 
produkt är dess förmåga att tillfredsställa och helst överträffa, kundernas behov och 
förväntningar”. D.v.s., kvalitativa produkter eller tjänster ska på det minsta möta kundens 
behov, men helst överträffa det. 

Varför behövs då kvalitet? Redan på Babyloniens tid och dess konung Hammurabis (1792-
1750 f.Kr) finns spår av kvalitetstänk. Lagtexter anvisar där hur bristande kvalitet, på bl.a. 
husbyggnader, kan leda till hårda straff. Hoppa sedan fram till Frederick Windslow Taylor 
(1851-1915), fadern av organisationsläran ”Scientific Management”. Denna lära, vilket även 
kom att kallas Taylorismen, utgick i grunderna att standardisera. Detta för att uppnå likartad 
eller exakt kvalitet på respektive utgående produkt. Taylors idéer implementerades på Fords 
fabriker, med blandade resultat. Standardiseringen hade fokus på att få lågutbildade att 
producera bättre, vilket i viss mån uppnåddes. Detta föll dock ut över de duktigare arbetarna, 
då dessa ansåg Taylor att vara en högt uppsatt auktoritär man med dålig människosyn. 
Taylorismen, även om den idag kan uppfattas som omoralisk, har troligtvis sått det frö som 
sedan ledde till att likasinnade människor fortsatt arbetet med kvalitetsförbättringar. 

En hel del framstående personer inom kvalitetsutvecklingen gjorde sig sedan under åren 
hörda, varav ett axplock är Walter A. Shewart, W. Edwards Deming, Joseph M. Juran. Något 
som dock kom att revolutionera kvalitetsutvecklingen var Japan och automobil jätten Toyota, 
detta kallas ”Det japanska undret”. 

Strax efter andra världskriget (1946) samlades ett antal Japanska ingenjörer, med Ichiro 
Ishikawa och Shigeru Mizuno i spetsen, som bildade gruppen JUSE (Union of Japanese 
Scientists and Engineers). Gruppen hade till syfte att utveckla kvalitetsaspekter i landets 
industri. Andra världskriget tog hårt på Japan och återbyggnaden av landet skulle fokusera 
just på industrin som dess främsta pådrivare. Ett antal år senare (1948) reste ett antal 
forskare och ingenjörer till USA för att observera och lära sig utav den så framgångsrika 
amerikanska modellen av produktion och effektivitet. Juran och Deming blev delaktiga i 
utbildandet av Japanerna och kom sedan att resa till Japan för att driva deras teorier om 
kvalitet på plats. Många år senare, på 80-talet, ansågs Japan ledande (ibland rent ut sagt 
överlägsna) inom kvalitetsarbetet. Under denna period blev det USAs tur att lära sig av 
Japanerna och än idag ses Japan och främst Toyota som en förebild inom kvalitetsarbetet. 
Mycket tack vare framgångsrika ingenjörer som bidragit med modeller och teorier för att 
ständigt förbättra sin verksamhet. 

Idag finns en uppsjö verktyg och metoder för att uppnå god kvalitet. Bara några av dessa är 
QFD (Quality Function Deployment) och FMEA (Failure Modes and Effects Analysis). Den 
förstnämnda kan ses som ett exempel på en extern kvalitativmetod och den sistnämna som en 
intern. Extern kvalitet mäts och studeras genom förhållningssätt gentemot kunder och 
konkurrenter. Detta speglar B. Klefsjö och B. Bergmans tidigare nämnda definition av kvalitet 
väl, d.v.s. hur väl behov uppfylls. QFD är en metod som analyserar kunden noga för att uppnå 
dennes förväntningar. Även konkurrenter analyseras, för att ständigt effektivisera sin interna 
tillverkningsprocess och produktutveckling. FMEA kan å sin sida ses som intern kvalitet. 
FMEAn fokuserar på kvalitetsförbättringar internt i företaget för att eliminera fel hos en 
produkt eller process. Internt inom sin produktion önskas god tillförlitlighet, det är 
exempelvis såhär intern kvalitet kan beskrivas [3]. 
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För att hålla sitt företag konkurrenskraftigt krävs en balans av fortsatt utvecklingsarbete av 
såväl intern som extern kvalitet. En annan viktigt aspekt inom tillverkningsindustrin är 
tidsbesparingar som ofta leder till besparingar i kostnader. För att spara tid behövs det först 
ses vart det finns potential att just göra detta. Hjälpmedel för att finna potentialen och vidare 
säkerställa förbättringar inom dem är frekvens- och tidsstudier. Ett samlingsnamn för dessa 
studier är arbetsmätning/-studie. 

 

2.3.1 Arbetsmätning 
Arbetsmätning innebär att observera och registrera utfört arbete så att matematiska 
hanterbara beskrivningar erhålls av de ingående arbetsoperationsstegen. Arbetsmätning kan 
utföras med större eller mindre precision i mätningen. Högsta möjliga noggrannhet är inte 
alltid önskvärd. Strävan är att finna den precisionsnivå som är rimlig med hänsyn till 
arbetsmätningens syfte. De praktiska momenten vid arbetsmätning måste tränas för att 
kunna utföras korrekt. Redan vid måttligt komplicerade arbetsuppgifter sväller mängden av 
data ganska ordentligt och ger intryck av komplexitet och oöverskådlighet för den ovane. Det 
är viktigt att utföraren behärskar teknikerna för arbetsmätning i praktiken, inte bara på 
pappret [9]. 

Arbetsmätningen i ett företag bör planeras så att en avvägning mellan noggrannheten i 
mätresultaten, täckningen av förekommande operationer och kostnader sker på lämpligt sätt. 
Särskilt i företag med blandad tillverkning eller på annat sätt ofta förändrade 
arbetsförhållanden, är det viktigt att mätningarna planeras så att inte onödigt arbete läggs ner 
på dessa. För arbetsmätningarna bör då upprättas ett program. I detta kommer insamling av 
underlag för tidsformer att spela en väsentlig roll. De enskilda studierna bör utgöra delar av 
detta program. De skall då detaljplaneras och genomföras med hänsyn till det totala 
programmets krav [9]. 

Inom arbetsmätning finns studier som inriktar sig på sina specifika områden. Två av dessa är 
frekvens- och tids-/klockstudier. 

2.3.1.1 Frekvensstudier 
”Frekvensstudier bygger på en matematisk sannolikhetskalkyl och innebär att man genom 
slumpmässigt gjorda observationer under en viss tidsrymd kan erhålla ett material som ger 
en sannolik helhetsbild av den verksamhet som studeras [P. Jonsson, Prokon].” 

Frekvensstudien bidrar till klargörande och visar, med relativt enkla medel, en vy över nuläget 
hos studerat område, samt eventuella störningar på såväl maskiner som operatörer. 
Studieobjekten kan vara fasta produktions- och fabriksavdelningar, monteringsarbeten, 
byggnads- och anläggningsarbeten m.m. Studien genererar efter fullföljt studiearbete ett mått 
på hur pass värdeskapande respektive hur pass icke värdeskapande området är. I sin tur kan 
den icke värdeskapande tiden grupperas i diverse fördelningstillägg och ställtid. Genom att 
visualisera ihopsamlad data är det möjligt att via ett enkelt cirkeldiagram påvisa var 
förbättringspotentialen ligger. Förbättringspotentialen, ibland rationaliseringspotentialen, är 
intressant i den mån företaget eller organisationen vill utveckla sin verksamhet [10]. 

”One of the main advantages of work sampling is that it provides an easy, inexpensive, and 
quick way to analyze the productivity of a large number of workers on the site rather than 
limiting continuous observations to a small group of workers [10].” 

Frekvensstudien är ett effektivt verktyg, som utan stor tidsåtgång genererar väsentlig och 
kunskapsbringande data om sin produktion. 
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2.3.1.2 Tids-/klockstudier 
Tidsstudier, ibland kallat klockstudier, går i grunden ut på att mäta tiden i ett specifikt avsnitt. 
Avsnittet kan exempelvis vara en mindre industriell operation, säg montering av ett paraply. 
Studierna möjliggör bl.a. kalkylering av ställ- och stycktider, eventuell dimensionering av 
layout och balansering av flöde. Studien ger oss verktiden, det är med denna tid ställ- och 
stycktid kan byggas, för i detta fall ett paraply. Avsnitten i sig kan sedan sättas samman med 
moment som förekommer före och efter monteringen av paraplyet för att bedöma 
tidsåtgången som förekommer i den specifika resursen. Tiden förs sedan in i ett 
affärsprogramsystem som samlar och presenterar tiderna. Dessa tider kan sedan exempelvis 
användas till att klargöra hur pass lång tid en produkt och dess innehavande 
tillverkningsprocess tar att färdigställa [11]. 

 

2.3.2 Prokonmodellen 
Prokon arbetar utefter en egenkomponerad modell, kallad Prokonmodellen. Modellen har 
under många år utvecklats för att komma dit den är idag. Modellen baseras på fem steg, varav 
de fyra senare gärna återkopplas för att hela tiden säkerställa optimala resultat. 

 

 

Figur 2. Prokons egna modell, Prokonmodellen, och dess arbetsgång. 

Modellen beskrivs enligt Prokon själva som; ”i korthet ett systematiskt verktyg för att 
optimera produktionen med avseende på förädlingskostnaden och bygger helt och hållet på 
uppmätta data”. Ytterligare beskrivs respektive ingående steg och dess arbetsgång enligt 
följande [1]. 

1. Kartläggning av nuläget gör vi med hjälp av frekvensstudietekniken. Vanligtvis är 
mätperioden 2 arbetsveckor och under denna period kartläggs alla förekommande 
störningar både till omfattning och art. Till rapporten bifogas en prioriterad 
åtgärdsplan. 

2. Metod- och arbetsstudier i vårt System Prokon. Fördelningstidstillägg hämtas från 
utförd frekvensstudie. Omberedning av ställ och stycktider. Beredning m h a 
konfigurationer utförs så långt det är möjligt, detta för att minimera kostnaden och 
maximera precisionen. Bestämning och beräkning av övriga nyckeltal som skall ingå i 
prestationslöneformen. 
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3. Rätt produktionsrapportering måste utföras på artikel och operationsnivå för att ge 
erforderlig precision för efterkalkyler och löneberäkning. 

4. Värdering av löneform som introduceras successivt i produktionen. Prokon stöttar 
med extra resurser inom arbetsledningen för att säkerställa ett korrekt handhavande 
av löneform, betalningsregler och rapporterings-rutiner. 

5. Med utgångspunkt i utförda klock-, metod- och frekvensstudier definierar vi en 
rationaliseringsplan som produktionsteknikerna har att arbeta vidare med för att 
rationaliseringsarbetet inte skall avstanna. 

Prokonmodellen är enligt Prokon flexibel, då mindre justeringar inom varje steg kan göras för 
att göra modellen mer generaliserbar beroende på uppdrag och kund [P. Jonsson, Prokon]. 

2.3.3 PDSA 
PDSA är en förkortning på planering, göra, studera, agera. Cykeln har sitt ursprung från 50-
talet efter Edward Demings så kallade ”Deming wheel” och kan ses som en fader och 
uppkomst till PDSA. Cykeln kan ses som en metod att angripa problem på ett noggrant och 
systematiskt sätt, vilket strävar efter ständiga förbättringar. 

Cykeln börjar med steget ”planering”, där analysering och identifiering av viktiga parametrar 
sker. Dessa parametrar rangordnas och omfattningen av dessa uppskattas sedan. De mest 
kritiska parametrar prioriteras först. I nästkommande steg ”göra” och ”studera”, utförs 
lösningen och samlingen av mätvärden görs för att säkerställa eventuell förbättring. De sju 
förbättringsverktygen är vanliga hjälpmedel. Är utfallet något annat än tidigare tänkt börjar 
planeringssteget om och en ny planering påbörjas. Om resultatet speglar förväntningarna 
implementeras och standardiserar nya arbetssättet och cykeln börjas om på nytt. 

Flera vänder inom cykeln ska inte ses som ett nederlag, att ta lärdom från tidigare problem är 
ett framsteg i sig och ska ses som ett sundhetstecken på att arbetet går framåt [3]. 

2.3.4 PPA-metoden 
PPA-metoden (Productivity Potential Assessment) är framtagen av Peter Almström och 
Anders Kinnander, från Chalmers på uppdrag av Nutek (dåvarande Tillväxtverket). Metoden 
framtogs i hoppet om att på ett effektivt sätt analysera var potentialen ligger i tillverkande 
industrier. 

I mångt om mycket är Sveriges industrier effektiva vad gäller produktion. Hur generell 
mätning inom produktion går till, är dock missvisande i metodframtagarnas mening, där 
synsättet enbart ser till förhållandet mellan försäljningsvärdet och kostnaderna för 
arbetskraft. Faller bort gör då den eventuella produktivitetspotentialen, vilket orsakar 
missvisande produktivitets index. 

Metoden är indelad i fyra stycken nivåer. Varje nivå har till uppgift att beskriva sina enskilda 
parametrar. Följer gör en kort beskrivning av respektive nivå: 

• ”Nivå 1” 
Beskrivs som kärnan i metoden. En frekvensstudie utförs på valt verkstadsavsnitt för 
analysera värdeskapande, stödjande och icke värdeskapande tid. Frekvensstudien 
utförs på manuella arbetsstationer. Statistiska säkerheten ligger enligt PPA-metodens 
frekvensstudier på 90-95 % 

Det automatiserade arbetet, om sådant förekommer, undersöks via framtagning utav 
mätetalet OEE. Detta mätetal fås fram genom beräkning av tillgänglighet, effektivitet 
och kvalitetsutbyte. Beräkningarna ser ut enligt följande: 
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𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ä𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑡𝑡𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡  

𝐷𝐷𝑃𝑃𝑇𝑇𝐷𝐷𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ä𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡 − 𝑆𝑆𝑡𝑡𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ä𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ𝑃𝑃𝑡𝑡 =  
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ä𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡 −  𝑠𝑠𝑡𝑡𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ä𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡
 

𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝐸𝐸𝑡𝑡𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡 =  
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑇𝑇𝑠𝑠𝐸𝐸 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐸𝐸𝑃𝑃𝑇𝑇𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑡𝑡𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑡𝑡 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇

𝐷𝐷𝑃𝑃𝑇𝑇𝐷𝐷𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡
 

𝐾𝐾𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑠𝑠𝑃𝑃𝑡𝑡𝐾𝐾𝑐𝑐𝑡𝑡𝑃𝑃 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑡𝑡𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑡𝑡 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑡𝑡𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃𝐸𝐸𝑡𝑡𝑇𝑇

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑡𝑡𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑡𝑡 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇
 

 

𝑂𝑂𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ä𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ𝑃𝑃𝑡𝑡 ∗ 𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐸𝐸𝑡𝑡𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡 ∗ 𝐾𝐾𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑠𝑠𝑃𝑃𝑡𝑡𝐾𝐾𝑐𝑐𝑡𝑡𝑃𝑃 

 

OEE-talet ger produktivitetseffektiviteten, som anger hur pass effektivt maskiner i 
berört företag används. 

 

• ”Nivå 2” 
”Nivå 2 utgörs av det som direkt indikerar en produktivitetspotential [12].” I denna 
nivå analyseras och mäts faktorer så som resursutnyttjande (låga kostnader), 
lageromsättning (snabbhet), leveransprecision (hög tillförlitlighet), kassations- och 
reklamationsgrad (hög kvalitet). I somliga fall kan även flexibilitet vara en faktor som 
bör mätas. Faktorerna bör baseras på föregående års insamlade data/siffror. 

Faktorerna analyseras och förs vidare in i en matris – Operations strategy matrisen – 
vilken uppförts av N. Slack och M. Lewis. Information och tabell finns att se under 
rubrik 2.2.2. 

• ”Nivå 3” 
Nivå 3 fokuserar på arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial. Genom värdering 
utifrån frågeställningar kan en bedömning av hur väl företaget har kompetens att 
driva produktionstekniskt utvecklingsarbete framåt. 

• ”Nivå 4” 
Denna nivå rekommenderar P. Almström och A. Kinnander att avstå ifrån. Då detta 
steg antas ta längre tid att utföra analys utav. Nivån innefattar bedömning av teknik- 
och metodförbättringar. 

 

PPA-metoden är stark då den är relativt snabb att genomföra (den kan genomföras på en 
arbetsdag). Metoden ger en målande och objektiv bild över nuvarande läge och eventuell 
potential som vidare kan utvecklas [12]. 
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3 Metod  
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt med referenser. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

3.1 Undersökningsmetod 
Undersökningsmetoden sker i form av en fallstudie, en kvalitativ metod. Fallstudien i sin tur 
använder sig utav datainsamling i form av intervjuer för att besvara första frågeställning. 
Intervjun baseras i stor del på GAP-modellens grunder. För att besvara andra frågeställningen 
används även här intervjuerna och PPA-metoden som verifierar eventuella åtgärdsförslag. 
PPA-metoden är utvecklad för att finna produktivitetspotential inom tillverkande industri. 

3.1.1 Fallstudie 
Inom vetenskapen finns många olika metoder för att angripa ett problem eller område. 
Metoderna skiljer sig utifrån vad som studeras och framför allt hur tillvägagångssättet för att 
studera fenomenet och insamlingen av data går till. Fallstudier är en utav metoderna som 
används för att systematiskt studera ett område. Fallstudier är en forskningsmetod som ger 
upphov till djupgående kunskaper om ett avgränsat fenomen, där tydliga avgränsningar görs 
som syftar till att göra studien mer hanterbar sett till dess omfattning. 

Rapporten kommer att utföras av typen kvalitativ fallstudie. Med ett kvalitativt angreppsätt är 
det primära syftet att förstå innebörden av en viss företeelse. Syftet med kvalitativ metod är 
att få förståelse och måla upp en beskrivande bild av fenomenet, eller någon form av upptäckt.  

Metodens egenskaper är bland annat ostrukturerad och flexibel där urvalet beskrivs teoretiskt 
utan slumpmässighet med syfte att få förståelse snarare än att mäta. I motsats till den 
kvantitativa metoden som bryter ner problemet i variabler som sedan bedöms och kan styrkas 
statistiskt.    

En kvalitativ fallstudie är en undersökning av en specifik händelse, en person, en institution 
eller social grupp. Detta avgränsade område väljs ut genom olika premisser, antingen om det 
är viktigt och intressant eller om det utgör någon form av hypotes. I rapportens fall handlar 
denna avgränsning om behov och förväntan. Området som är valt kommer inte innehålla 
någon hypotesprövning utan svaren och undersökningen kommer vara av kvalitativ karaktär 
där svaren är tolkande och beskrivande [13]. Valet av metoden grundar sig i att 
problemet/frågeställningarna är avgränsade där det krävs ”djupgående” förståelse om behov 
och förväntan för att kartlägga eventuella brister hos Prokon.  

Mer specifikt om hur fallstudien i rapporten kommer att tillämpas. Kommer ostrukturerad 
intervjumetodik att användas med tolkande svar som beskrivs mer utförligt under 3.3.3. 

3.2 Datainsamling 
Datainsamlingen kommer primärt för att besvara frågeställning 1, att ske m.h.a. intervjuer. 
Intervjuerna är av ostrukturerad/semistrukturerad form, vilka besvaras utav ett antal 
intressenter inom ramarna för ämnet. Intervjuerna utgår från teorier som kretsar kring GAP-
modellen och Kanomodellen. Sekundär data styrker sedan teser som utkommer från 
intervjuerna. 

För att besvara frågeställning 2 kommer Prokons interna arbetssätt analyseras utifrån en 
avgränsad PPA-metod. Vilken ytterligare finner potential, utöver de svar som uppdagas i 
frågeställning 1, inom Prokons arbetsmetodik och förmåga att uppfylla NIBEs behov. 
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3.2.1 Primär-/Sekundärdata 
Det finns två olika typer av data, dessa är primär och sekundärdata. Primärdata är den 
information som samlats in för första gången och i rapportens fall av författarna själva som i 
denna rapport baseras på tidigare nämnda intervjuer med Henrik Axelsson på NIBE och Peter 
Jonsson på Prokon [H. Axelsson, NIBE] [P. Jonsson, Prokon]. 

Datainsamlingen som skett för att styrka resultatet är sekundärdata som är tagen från tidigare 
forskningsartiklar, studentlitteratur, böcker, branschorganisationer. Nyckelord som använts 
vid sökning är GAP-modell, kundbehov, kundtillfredsställelse, arbetsmätning. 

3.2.2 GAP-modellen 
För att kunna bedöma hur pass väl Prokon uppfyller NIBEs behov kommer GAP-modellen att 
tillämpas. Syftet med modellen är att identifiera eventuella GAP som uppstår mellan Prokons 
annonserade utförande och utfört arbete. Med hjälp av detta verktyg, är det möjligt att 
tydligare påvisa brister inom de delarna som GAP-modellen berör. Intervjuer kring GAP-
modellens rubriker kommer göras med ansvariga på både Prokon och NIBE för att lättare se 
vart uppfattningarna skiljer sig åt. De GAPen som rapporten kommer att beröra är:  

 

• GAPet mellan kundens förväntningar och företagets uppfattning om dessa 
förväntningar”  

• GAPet mellan det utformade och det utförda erbjudandet 

• GAPet mellan kundens förväntningar och erhållna erbjudandet 

 

Efter en beskrivande nulägesanalys om det olika GAPen kommer bristerna vara mer konkreta 
och avgränsade. Utifrån dessa brister kommer åtgärdsförslag presenteras och verifiering i 
form av en avgränsad PPA analys utföras. För att Prokon ska kunna tillfredsställa sina 
kunders behov i högre grad [3]. 

 

3.2.3 Val av GAP 
”GAPet mellan kundens förväntningar och företagets uppfattning om dessa förväntningar”  

För att både företag och kund ska sträva åt samma mål krävs det att båda partnerna har 
samma uppfattning av målet. För två partners som har olika mål, kommer väldigt ofta ett 
missnöje uppstå. En grund för fortsatt bra arbete, vilar på GAP 1. Där av valet. 

”GAPet mellan det utformade och det utförda erbjudandet” 

Om företaget lovar för mycket eller sätter alldeles för höga mål kommer ett missnöje uppstå, 
även om arbetet har utförts med god kvalité. Kommer kunden uppfatta det som ett missnöje 
även om det egentliga målet har nåts, en mild grad av besvikelse kan infinna sig hos kund. En 
viktig aspekt till vägen för lågt kundmissnöje. 

”GAPet mellan kundens förväntningar och erhållna erbjudandet” 

Kundens uppfattning om vad som är hög eller låg kvalité på arbetet är högst personligt. 
Därmed kan prissättningen och tidsaspekten vara en stor del av missnöjet i paritet huruvida 
kunden upplevt kvalitén och slutprodukten. Frekvens- och klockstudier är kostsamt och ett 
omfattande arbete. En lägre prissättning ställer ”lägre” krav på utfört arbete. Därmed kan 
prissättningen vara en nyckel till högre kundnöjdhet och också valet av GAP 5. 
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3.2.4 Intervjumetodik 
Alla intervjuer har ett syfte och en struktur. Rapportens intervju syftar till att besvara 
frågeställning 1, hur väl Prokon uppfyller NIBEs behov. Intervjumetodiken som kommer 
tillämpas är semistrukturerad med en intervjuguide som grund. Intervjuguiden följer en 
struktur med olika teman.  Temat för rapportens intervjuguide kommer beröra tidigare valda 
GAP. Den semistrukturerade intervjumetodikens egenskaper lämpar sig väl för rapportens 
ändamål, då rapportens frågeställningar bygger på, är företeelser eller områden som ännu 
inte är känt sedan tidigare. Diskussion om det olika temana skapar förståelse som syftar till 
att identifiera eventuella meningsskiljaktigheter. Flexibiliteten till de valda temana motiverar 
även valet av metod. Respondenten kommer fördelaktigt vara sakkunnig från en storkund; 
NIBE. Intervjuer förs även med representant från Prokon för att uppfattningar från båda 
sidorna ska få komma till tals och jämföras [14]. 

3.2.5 PPA-metoden 
Productivity Potential Assessment, förkortat PPA, är en metod som har i syfte att mäta den 
verkliga produktivitetspotentialen i ett verkstadsavsnitt, för både maskiner och operatörer 
[12]. Flertalet faktorer inom PPA har kopplingar till arbetsmätning, så som frekvens- och 
tidsstudier. Då samtliga i viss mån berör potential och effektivisering utav produktionsflöden. 

För att besvara frågeställning 2 kommer delar av denna metod att appliceras på såväl NIBE 
som på Prokon. Metoden kommer agera som en jämförelse med Prokons nuvarande potential 
kartläggningar, eller mer specifikt Prokonmodellen. D.v.s. att; om det finns anledningar till att 
utföra nuvarande frekvensstudier i den mån Prokon utför dom, eller om PPA-metoden kan 
utgöra ett komplement, i högre grad appliceras eller konfigureras in i Prokons arbetsmetodik. 

PPA-metoden ger svar på var potentialen finns och kan i det stora hela leda till en förbättrad 
grundstrategi för Prokon. Varpå PDCA och Operations Strategy kan vara fördelaktiga 
verktyg/filosofier för att iscensätta den nya raffinerade strategin. 

Urvalet av nivåer, som är väsentliga för rapportens resultat, ansätts senare i rapporten. Då 
möjliga GAP ännu inte identifierats och analys av frågeställning 1 ännu inte besvarats. En 
beskrivning på hur en fullständig PPA-analys går till, med reservation för nivå 4, finns i bilaga 
1. 

3.3 Analysmetoder för resultat 
Tematisk analys är ett angreppssätt som används vid tolkande av texter och intervjuer. 
Metoden är en av det vanligaste när det gäller tolkande av kvalitativ data. Analysmetoden går 
ut på att hitta specifika teman som i rapportens fall, den intervjuade personens tendenser att 
falla in på specifika teman eller upprepningar. Vidare går det dela in teman i ”sub-teman” för 
att ännu noggrannare skilja och bedöma texten. Till ens hjälp finns ett utarbetat ramverk som 
kan ses som ”en matrisbaserad metod för att ordna och syntetisera data”.  För att kunna 
strukturera och tolka materialet i efterhand finns det saker som A. Bryman rekommenderar 
att man håller ögonen öppna för. Dessa kan exempelvis vara. ”Teman som återkommer gång 
på gång, lokala uttryck som antingen är obekanta eller som används på ett ovanligt sätt, hur 
olika teman förändras i utskrifterna och annat material, genomgång av användningen av ord 
som ”på grund av” och ”därför att”, eftersom sådana ord kan lyfta fram kausala kopplingar i 
deltagarnas medvetenhet” Med hjälp av detta är det möjligt att i en större utsträckning 
bedöma och tolka materialet på ett mer strukturerat sätt. För att senare kunna göra mer 
kvalificerade bedömningar. Metoden lämpas väl för rapporten då det är ett enkelt sätt att 
bedöma kvalitativ data och intervjumetodiken är semi-strukturerad [14]. 
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4 Nulägesbeskrivning 
Kapitlet ger en beskrivning av rådande förhållanden kopplade till problembeskrivningen. 

4.1 Nulägesbeskrivning: Frågeställning 1 
Vid analys av behov mellan två parter kan meningsskiljaktigheter uppstå. Därför har följande 
nulägesbeskrivning delats upp på ett sätt som särskiljer de båda parternas åsikter och tankar, 
för att senare i denna del dra paralleller och slutsatser utav detta. 

Intervjuer har utförts på berörd personal på såväl Prokon som på NIBE. Intervjuguiderna 
finns att se som bilagor under Bilaga 2 (Prokon) och Bilaga 3 (NIBE). Dessa intervjuguider är, 
som under rubrik 3.2.3 beskrivet, framtagna och utförda enligt en semistruktur. Intervjuerna, 
som spelades in för enklare hantering, har senare transkriberats och vidare analyserats 
tematiskt. 

4.1.1 Nuläge; Prokon 
Nedan följer en sammanställning av nuläget sett från Prokons håll, enligt Peter Jonsson, 
delägare på Prokon. Hur det ser ut idag och hur arbetet från första kundkontakten till avslutat 
arbete går till, med medföljande uppföljningsarbete. Kapitlet är uppdelat i 3 faser för att 
lättare kunna följa arbetets gång. Nulägeanalysen baseras på den intervju som är gjord hos 
Prokon. 

 

4.1.1.1  Fas 1 (Innan uppdrag) 

Prokon är nischade på arbetsmätning, detta görs i sitt yttersta syfte för att få högre lönsamhet 
inom ett produktionstekniskt perspektiv. Ett sekundärt syfte är dock för att få en effektivare 
produktion i sin helhet, vilket i sin tur leder till högre lönsamhet. 
Prokon marknadsför sig på två huvudsakliga sätt: 

 
• Spin-off effekter 

 
Begreppet innebär att Prokon knyter an nya kunder genom bl.a. att ryktet sprider sig 
till andra företag, där ett kriterium givetvis är att ryktet är av positiv karaktär. Det kan 
även vara att en person, med ledande roll, hos en av Prokons gamla kunder bytt jobb 
och vill generera mer lönsamhet på sitt nya företag. I sin helhet har spin-off effekten 
grund i rekommendationer och uppskattningsvis utgör denna typ 90 % av Prokons 
kundbas. Angreppssättet har som mål att komma i kontakt med en person i ledande 
roll i ett tidigt skede. Detta för att korta ner processen och för att få ett formellt beslut 
om att arbete kan påbörjas fortare.  
 

• Telemarketing 
  

Här sker första kontakten med företag genom telefon och presenterar sig själva och 
hur hela processen går till. Prokon försöker sälja in erbjudandet, där Prokon trycker 
på att det kommer löna sig att låta Prokon utföra uppdrag hos dom. Den vanligaste 
missuppfattningen och hindret som står i vägen för en affär är tron om att det inte 
lönar sig att anlita Prokon, vilket gör angreppssättet mycket ineffektivare än spin-off 
effekterna. Prokons telemarketing är bristande, då uppskattningsvis 1 av 50 enbart går 
vidare med att anlita Prokon. 
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Med tanke på kunder och kundrekrytering har Prokon ett mål på att varje år värva in 30 % 
nya kunder till sin kundbas. En siffra som gör att dom kan behålla samma beläggning som 
sedan tidigare eller öka beroende på i vilken utsträckning tidigare kunder behålls.   
NIBE, som sedan några år tillbaka är delägare av Prokon, utgör Prokons grundbeläggning till 
ungefär 50 %. Detta ger en trygghet för Prokon och pressen på att rekrytera nya kunder har 
sjunkit sedan uppköpet. Dock kvarstår målsättningen att rekrytera 30 % nya kunder. 
Erbjudandet dom aviserar är samma oavsett kund, som nämnt tidigare är dom nischade på 
arbetsmätning och dom utger sig att vara ett av de bästa konsultföretagen i Sverige på just 
detta. 
Det som skiljer kund från kund är olika infallsvinklar på lönsamhet. Detta gör att Prokon 
måste utforma jobbet för den specifika kunden, Prokon är flexibla i sin metodik att uppfylla 
den specifika kundens behov. Punkter såsom lageromsättningshastighet, resursutnyttjande 
tas upp för att se om dylika punkter är aktuella att beröra för kunden. 

Prokon har även filosofin att kunden alltid har rätt och Prokon rättar sig efter deras önskemål. 
Paketet det säljer är väldigt anpassningsbart, vilket gör att Prokon kan tillgodose kundens 
önskemål i högre grad. Däremot går Prokon då och då även in och vägleder kunder och ger sin 
syn på saken som ”experter”. 

Innan start, utförs kundbesök för att samtala med berörda parter om vad som söks av kunden 
och vad Prokon själva kan leverera. Här sker även diskussioner om vad som ska göras, vilket 
målet är och hur detta ska nås. Är kontakten tagen via spin-off är processen generellt mycket 
kortare och ett beslut till offert sker ofta fortare. 
Har kundkontakten skett genom telemarketing är det i högre grad mer oklart vad kunden vill 
åt, utan generellt behövs mer besök där Prokon förklarar arbetets gång och fördelar. En vanlig 
uppfattning när ny kontakt med kund görs är - tron om att det inte lönar sig. Uppdragen som 
Prokon genomför är kostsamma, vilket leder till att många kunder blir skrämda och inte ser 
hur det ska löna sig för dom. En ”övertalningsprocess” börjar och det händer rätt ofta att den 
åsikten kvarstår även när allt är presenterat. 

 
4.1.1.2 Fas 2 (Påbörjat uppdrag) 

När ett nytt uppdrag startas, presenteras hela konceptet för alla inom företaget, detta för att 
inte några missförstånd ska ske. En vanlig uppfattning bland kundens anställda är att de blir 
granskade och görs i syfte för att skära ner på personal eller att ”sätta dit” dom. 
Presentationen görs för att misstänksamheten ska sjunka och att alla blir införstådda med det 
egentliga syftet.  

Omfattningen av ett arbete kan variera allt från tre veckor till årsvis. Gällande det kortaste, tre 
veckors jobb, tar Prokon pulsen på företaget och med väldigt små medel (ofta enbart 
frekvensstudier) påvisa stora potentialer. Allt med en förhoppning på eventuellt fortsatt 
arbete att göra det ännu utförligare med fortsatta klockstudier och ytterligare 
rationaliseringsplaner. Gäller det ett jobb som sträcker sig över årsbasis handlar det mer om 
att ge underlag för lönesystem och att se över hela produktionen.  

Ett vanligt önskemål från kundens sida är att få det gjort så fort som möjligt, och tiden 
framgår av intervjun vara en av det mest kritiska punkterna. Prokon planerar gärna lite längre 
för att få de anställda mer sysselsatta under en längre tid. 
En stor del av Prokons arbete ägnas även åt att skapa mervärde och merförsäljning. Med två 
syften, dels för att mervärde och merförsäljning genererar mer intäkter och att de anställda 
ska få mer varierande arbetsuppgifter och kunden blir nöjdare. 
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Något som alltid utförs är en frekvensstudie, där tiden fördelas och visar på eventuell 
förbättringspotential. När potentialen är presenterad förs diskussioner om fortsatt arbete ska 
göras och av vilka. Där börjar en ny process där Prokon ska sälja in sig själva för att bli åtagna 
detta arbete också. 
Hur Prokon presenterar sig för kunder är att vara det mest effektivaste inom sin nisch och 
bransch. De har ett erkänt bra system (SystemProkon) för hur Prokon samlar upp data och 
presenterar det. SystemProkon samlar upp och presenterar rådata och kan via en SQL-server 
transferera data till kundens egna affärssystem. 
Prokon erbjuder kunder ett paket som omfattar allt inom produktion, lönsamhet, 
frekvensstudier, ackordssystem mm. Paketet innehåller modeller och metoder som är 
framtagna utav Prokon och anses unika och effektiva. Vidare kan detta paket agera som en 
positiv effekt för ögat, då metoder och modeller anses stärka tillförlitlighet i kontrast med att 
inte inneha sådana. Detta gör att Prokon kan ta ett lite högre pris än konkurrerande konsulter 
och även företag. Prokon lägger stor vikt på att de själva är bäst och på så vis går det även 
motivera priset. En av styrkorna är att presentera resultatet på ett överskådligt sätt för alla 
inom företaget, detta så även mindre insatta kan förstå vad som gjorts och vad 
konsekvenserna blir av det. 
Under arbetets gång sker även uppföljningar med en högre frekvens i början än mot slutet av 
uppdraget, då personer på båda sidor ofta når konsensus och förståelse för arbetet relativt 
tidigt. Uppföljningsmötena berör punkter som: 

 
• Vart står man i projektet? 
• Tidsmässigt/tidsåtgång? 
• Störningar?  

 

Vanligtvis är det kundens interna produktion som stöter på störningar, vilket leder till att 
Prokon ibland kan behöva anpassa sitt arbete mot detta. Sällan uppstår dock större störningar 
inom Prokons interna arbete, således fortlöper Prokons arbete konsekvensfritt. 

 

4.1.1.3 Fas 3 (Summerat uppdrag) 

Resultatet kunden och Prokon vill åt är högre lönsamhet, som visar sig i att kundens 
kostnadspost “direkt lön” sjunker månadsvis. Det är alltid samma parameter Prokon mäter, 
och sådant Prokon inte kan påverka exkluderas. Någon annan form av uppföljning finns inte. 
Utan de indikationer som fås av att direkt lönen sjunker fungerar som fundament hur pass 
väl målet och kundtillfredsställelsen är uppnådd. 
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4.1.2 Nuläge; NIBE 
Nedan följer en sammanställning av nuläget sett från NIBEs håll, enligt Henrik Axelsson, 
produktionsteknisk chef på NIBE-Stoves och styrelsemedlem i Prokon. Hur det ser ut idag 
och hur arbetet från första kundkontakten till avslutat arbete går till, med medföljande 
uppföljningsarbete. Kapitlet är uppdelat i 3 faser för att lättare kunna följa arbetets gång. 
Nulägeanalysen baseras på den intervju som är gjord hos NIBE. 

4.1.2.1 Fas 1 (Innan uppdrag) 

Historiskt sett har NIBE och Prokon haft ett långt samarbete. NIBEs delägarskap sträcker sig 
från år 2010 och har dessförinnan haft konsulter från Prokon på plats i olika omgångar. 
Konsulter från andra företag innan 2010 hade problem med att expandera i den takt NIBE 
själva var i behov av. NIBEs behov hade ökat. Det konsultföretag som blev tillförordnade det 
uppdraget var Prokon som hade kapacitet att tillgodose med en större styrka och på så sätt 
möta NIBEs expansionstakt. NIBE kände till Prokon sedan tidigare, så med sina gamla 
meriter blev ett uppköp aktuellt och Prokon är således delvis stationerade i Markaryd.  

4.1.2.2 Fas 2 (Påbörjat uppdrag) 

Uppdraget som Prokon gör på NIBE i Markaryd representerar inte en vanlig relation Prokon 
har till kund. På NIBE görs som vanligt frekvens- och klockstudier, men för ett annat syfte - 
att underhålla deras ackordssystem. Ackordssystemet kräver kontinuerlig tidmätning, det är 
inget projekt utan ett kontinuerligt förbättringsarbete som ses likt en process, utan slut. 
Specifika verkstadsavsnitt mäts igen med 18 månaders intervall, för att fånga de kontinuerliga 
produktionsförändringarna. Om en ny maskin eller en stor förändring sker, görs det 
mätningar med högre frekvens. Var tredje vecka går Prokon och NIBE gemensamt igenom var 
arbetet ligger just nu, något de kallar ett planeringsmöte. För att också se hur det gått hittills 
och framtida utfall. 

Prokons uppdrag på NIBE är smalare än andra kunders och syftet är enbart att göra 
tidmätningar. Tidmätningarna ger underlag för förändringsarbete, men genomförandet av 
detta sköter NIBE själva genom produktionsteknisk personal. Med alla arbetsmetoder är det 
viktigt att finna en effektivitet. Tidsåtgången det tar för att få fram tiden inom 
verkstadsavsnittet, får inte var för lång. Det är en mängd operationer om hela produktionen 
has i åtanke, således är det viktigt att varje delmoment i klockstudien håller sig inom 
tidsramen. Med tanke på att det ligger som underlag för ackordslönen, gör att det ställs 
oerhörda krav på att det görs på ett korrekt sätt. Detta i jämförelse om en ungefärlig kalkyltid 
ska tas fram, då gör det inget om felmarginalen slår med x-antal procent.  

NIBEs syn på Prokon är att de ses som en utomstående leverantör i vissa fall, men då ett antal 
NIBE-anställda ingår i Prokons styrelse kan Prokon även ses som ett företag vars intressen är 
lika väsentliga från båda parter. Relationen ses som kontinuerlig och några radikal 
förändringar inom Prokons verksamhet förutspås inte. Prokon anses göra ett bra jobb vilket 
också speglar den långa relation dom haft. 

4.1.2.3 Fas 3 (Summerat uppdrag) 

Med betoning på att arbetet som Prokon utför hos NIBE är en kontinuerlig process, är det 
svårt att sätta en summering av arbetet. Detsamma gäller det faktum att NIBE inte direkt 
mäter någon specifik lönsamhet på det arbete som Prokon utför. Indirekt kan NIBE dock se 
förbättringar i sin flexibilitet, då all insamlad data från studierna går in i deras affärssystem. 
Denna flexibilitet speglar exempelvis sådant som; snabbare planering mot kundorder, enklare 
bedömning av bemanning och inköpsplanering i form av material. Återigen, så mäts inte detta 
direkt mot arbetet Prokon utför, utan i NIBEs helhetsbild. 
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4.2 Nulägesbeskrivning: Frågeställning 2 
 

För att få ett grepp om hur Prokonmodellen de facto kan förbättras för att möta sina kunders 
behov bättre måste en kartläggning för hur dess inledande två steg idag faktiskt ser ut.  
Modellens inledande steg berör, som sedan tidigare nämnt, kartläggning av potential genom 
utförandet av frekvensstudier och kartläggning av tidsutnyttjande i form av tids-
/klockstudier. 

Genom att analysera diskussioner och svar som utlöpt från intervjuerna som var ämnade för 
frågeställning 1. Tillsammans med samtal och observationer som utförts på plats i NIBEs 
lokaler i Markaryd, kan en arbetsgång för Prokons metodik för dessa två steg sammanställas. 

Följer gör en beskrivning på hur respektive studie går till i praktiken med avseende på två 
praktiska exempel. 

4.2.1 Arbetsgång frekvensstudie 
Verkstadsavdelning: Slutmontering ackumulatortank 

Vid besök hos NIBE i Markaryd har arbetsgången av en frekvensstudie analyserats. 
Frekvensstudien utfördes utav en av Prokons anställda, David Karlsson, på en avdelning där 
slutmontering av ackumulatortankar sker. Verkstadsavdelningen innehar få automatiserade 
avsnitt, främst manuella. Notera att observationen av arbetet enbart skett under en begränsad 
tid (30 minuter), då studien i sin helhet utförs under 10 arbetsdagar. Arbetsgången är 
monoton och kräver där av inte längre analyseringstid. Statistiska säkerheten i 
frekvensstudien ligger på 96 %. Förberedelser och genomförande av en frekvensstudie ser ut 
enligt följande: 

1. Namnge alla stationer med namn på respektive operatör och operation 

2. Generera en slumptabell av alla stationer2 

3. Bege sig till produktionen 

4. Genom en ögonblicksbild observera vad som pågår 

5. Slå in i fördelningstillägg i dosa 

6. Repetera tills listan är slut 

7. För in given data i Systemprokon 

8. Få ut fördelningstillägg och förbättringspotential 

Då frekvensstudierna anses innehålla delvis känslig information, har vi erhållit två 
frekvensstudier med skarpa resultat som inte ska förknippas med analysobjektet 
”ackumulatortank”. Dessa frekvensstudieexempel syftar till att visa hur en frekvensstudie kan 
visualiseras. 

 

                                                 
2 I fallet ’slutmontering av ackumulatortank’ sammanställdes 5454 observationer 



Nulägesbeskrivning 

21 

 

Figur 3. Sammanställd data i procent utifrån frekvensstudie på verkstadsavdelning 
”ackumulatortank”. Se bilaga 4 för ytterligare tidsparametrar. 

 

Figur 4. Sammanställd data i procent utifrån frekvensstudie. Se bilaga 5 för ytterligare 
tidsparametrar. 

För att ge en ytterligare matematisk förklaring till figurerna, så illustrerar Figur 3 att 
exempelvis total operationstid på 70 % är beräknad med 96 % sannolikhet (2 sigma) med en 
säkerhet inom intervallet 70 % ± 1,22 % [P. Jonsson, Prokon]. 

Verkstadsavdelningen, slutmontering ackumulatortank, innehar stor del manuellt arbete och 
liten del automatiserat arbete. Där av kan Figur 3 ses som en representativ bild på hur denna 
studie skulle kunna se ut i detta fall. Detta då ställtiden är mycket kort, vilken ofta indikerar 
på få maskinella operationer. 
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4.2.2 Arbetsgång tids-/klockstudie 
Produktionsavsnitt: Delmontering luftvärmepump ”Gustaf” 

För att få reda på hur tiden är fördelad i varje produktionsavsnitt utförs en klockstudie. Vid 
studiebesöket analyserades en klockstudie på slutmonteringen av luftvärmepumpen ”Gustaf”. 
Vid tillfället utfördes klockstudien av David Forselius, Prokon. Förberedelserna är liknande 
vid en frekvensstudie, men skiljer sig åt på vilken faktor som mäts. I en klockstudie mäts tiden 
som spenderas på respektive moment. Arbetsgången beskrivs nedan: 

1.  Dela upp arbetsmomenten och namnge dessa 

2. Börja från första monteringen och starta dosa med innehållande klocka 

3.  Slå in start på varje moment 

4. För in data i Systemprokon och få ut hur tiden fördelas på varje moment under det avsnitt 
som mätts3 

Beroende på vilket avsnitt som mäts på, krävs olika antal många repetitioner. Vid enklare 
monteringar som inte är så tidskrävande och inte heller så förekommande krävs mindre antal 
repetitioner för att få en rättvis bild av monteringen. En bedömning av repetitioner 
uppskattas och det kräver en viss erfarenhet för att hitta balansen, således finns inga tidigare 
mallar att utgå från som säkerställer antal repetitioner. Detta gäller även uppdelning av 
delmoment sett ur hela avsnittet som mäts. En viss erfarenhet krävs även här för att hitta 
lämplig nivå. Görs det för detaljerat spelar den mänskliga faktorn in med större risk för 
misstag. 

 

                                                 
3 I fallet ”delmontering luftvärmepump ’Gustaf’” införs data i NIBEs egna mjukvara – NIBE-tid 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 
teorin från det teoretiska ramverket genom analys. 

5.1 Behovsanalys 
Efter att intervjuerna analyserats, har texten bedömts utifrån frågeställningarna. Där det har 
framkommit något som vi kallar kritiska punkter. Punkterna är framtagna ur nulägesanalysen 
och har i samråd med Prokon bedömts utifrån ”grad av konsekvens”. Punkter får olika typer 
av konsekvenser om de inte uppfylls. Punkterna är vidare graderade utifrån en tregradig skala 
som innehåller grader av låg, medel och hög. Där hög grad av konsekvens är de mest kritiska 
och anses vara lämpligast att hitta lösningar på dessa problem först. 

Faserna indikerar på i vilken del av arbetet som punkterna berör. Där faserna är uppdelade 
enligt; innan uppdrag, påbörjat uppdrag och summerat uppdrag. 

Nedan följer en tabell av ovanstående punkter. 

Tabell 2. Illustrerar de kritiska punkterna med innehavande grad av konsekvens analyserat 
från nuläget. 

Tabellen berättar för oss vilka områden som är väsentliga att arbeta vidare på, i hoppet om att 
Prokon bättre uppfyller sina kunders behov. Tillsammans med GAP-analysen under 
kommande rubrik, kommer en motivering utav punkter och dess brister att motiveras under 
5.1.2. 

5.1.1 GAP 
Intervjuerna har gjorts i syfte att hitta GAPen som uppstår mellan Prokon och kunden NIBE 
som agerar fallstudieobjekt i denna rapport. Ett urval har gjorts sedan tidigare med berörda 
GAP. Utifrån dessa GAP som grund, går vi vidare med nuläget baserade på intervjuerna och 
således det anmärkningsvärda som framkommit. Detta analyseras i analysdelen där vi går 
djupare på varje GAP och förankrar motiveringarna med tidigare nämnda metoder och 
teorier. 

Kritiska punkter Fas Grad av konsekvens 

Tidsåtgång inom frekvens och 
klockstudier 

2 Hög 

Uppföljning 3 Medel/Hög 

Pris 1 Låg 

Marknadsföring 1 Låg 

”Tron om att det inte lönar sig”  1 Medel 
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5.1.1.1 GAP 1 - ”Mellan kundens förväntningar och företagets uppfattning om dessa 
förväntningar” 

GAP 1 berör huruvida väl målen är förankrade hos båda parter. Framkommen ur intervjun 
med Prokon, görs en lång process innan slutlig konsensus råder om startdatum och det att 
offerten är påskriven. Beroende på vilken väg Prokon tar, ser processen olika ut. Den nämnda 
spin-off vägen är såklart att föredra och utgör även den största delen av deras kunder. Ett 
tydligt tecken på att Prokon har skapat sig ett namn och som genom hörsägen sprids med 
positiv klang. Vidare är det då är viktigt att värna om det egna varumärket Prokon. Prokon 
litar och livnär sig på sin egen kunskap och att jobbet görs med raka ryggar. Som B. Klefsjö 
och B. Bergman nämner i sin bok har GAP 1 sin orsak i tre aspekter [3]. 

• De som ska utforma erbjudandena har inte varit delaktiga vid utformningen  

B. Klefsjö och B. Bergman säger att GAP 1 ”uppstår på grund av man i företaget inte 
förstår vad som är betydelsefullt för kunden”. Prokon är ett företag med lång 
erfarenhet som länge varit branschledande. Företagsledningen är väl införstådda med 
att göra målen klara för alla inom kundens berörda segment. Det är företagsledningen 
i Prokon som sköter all kundkontakt, med så väl gamla som nya. Att inte lita på deras 
kompetens eller förmåga att utforma ett erbjudande, som är väl förankrat bland 
Prokons anställda och kunder, ses inte som troligt [3, sid 343]. 

Att anlita ett företag som Prokon är i sig ganska nischat, och att då inte veta vad som 
förväntas, är i sig osannolikt. Däremot finns det många olika syn på lönsamhet och 
det är just här diskussioner förs hur Prokon ska nå dit och att båda partner strävar 
mot samma mål. Detta uppdagar sig i NIBEs fall, där ses lönsamhet i en större bild, 
d.v.s. lönsamhetsförbättringen återges i sin totala årsredovisning. Tillskillnad från 
Prokons kanske mer konventionella kunder, som beräknar den slutgiltiga 
lönsamhetsförbättringen inom kostnadsposten ”direkt lön”. Det är på det sättet 
enklare för kunden att evaluera Prokons arbetsinsats.  

Prokon har en stor kundkrets, vilket är ett tecken på att en hög kundtillfredsställelse 
finns. Prokon är duktiga på att föra diskussioner utan att större 
meningsskiljaktigheter uppstår. Prokon är en komplett leverantör inom området, 
d.v.s. att Prokon utför uppdrag utan samarbetspartner. Detta minskar risken för 
missuppfattningar och tidsspill [3]. Något tydligt Gap i denna aspekt kan inte 
urskiljas. 

• Otydlig rollfördelning och bristande samarbete  

Prokon är ett relativt litet företag med cirka 20 anställda, där de har en 
företagsledning som styr och får företaget att växa. Företagsledningen består av tre 
personer som all kontakt sker till. För kundens del innebär detta ytterligare en länk i 
informationskedjan, men några större komplikationer uppstår inte på grund av detta. 
Utan allt som bestäms är då redan förankrat med ledningen och informationen 
behöver inte bollas fram och tillbaka. Rollerna är tydligt fördelade och alla är väl 
införstådda med vart deras eget ansvarsområde sträcker sig. 

I relationen med NIBE har Prokon ett än starkare samarbete, med tanke på 
delägarskapet. Det finns även ett antal NIBE-anställda, vilka är medlemmar inom 
Prokons styrelse. På så sätt kan företagen komplettera varandra och utbyta kunskaper 
som innan varit okända. 

Vidare förlitar sig Prokon på de anställda genom att ge dem en stor frihet i deras 
arbetsuppgifter hos kunden. Målet och metoderna är tydliga, men eventuella 
störningar hanteras av den anställda i stor del själv [3]. 
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• Bristande kompetens 

Att ifrågasätta Prokons kompetens vore förhastat. Prokon är ett företag som, enligt sig 
själva, är mycket duktiga på det de gör – ibland uttalat bäst. De är igenkända hos 
många aktörer inom tillverkningsindustrin och Prokon leder branschen. Deras egen 
modell och datasystem är de en komplett leverantör inom området. Några 
kompetensbrister finns inte att påpeka och alla anställda får utbildning som täcker 
deras uppgifter. Utöver detta finns det krav på högskole-/universitetsutbildning, helst 
inom det tekniska området. Däremot är det en bransch som kan kräva pendling under 
längre tid, vilket kan medföra en hög personalomsättning. 

En problematik som framgår av detta tycks dock ibland vara att Prokon förlitar sig i allt för 
stor grad på sin kompetens. Den kompetens som Prokon yttrar sig för att ha kan ibland tolkas 
att vara dubbel-sidig. Å ena sidan påpekar Prokon att sin personal har kriterier på sig att 
uppnå en viss standard vid anställning, å andra sidan påpekas den stora erfarenhetsaspekten. 
Denna aspekt framkommer efter genomförd frekvensstudie, där de olika fördelningstilläggen 
kan variera och enbart ”erfaren” personal kan utvärdera hur pass mycket respektive 
fördelningstillägg kan reduceras (för att uppnå högre grad operationstid). På detta sätt 
uppkommer ett GAP som talar om för oss att den så förklarade ”självgående” Prokon-
personalen kanske inte är detta i den grad den kan vara [3]. 

 

5.1.1.2 GAP 3 - ”Mellan det utformade och det utförda arbetet” 

Detta gap, som Zeithaml kallar ”performance gap”, kan av en rad olika anledningar uppstå. En 
av anledningarna är att rollerna mellan de som ska utföra arbetet är otydliga. Även om 
förutsättningarna för ett bra arbete finns, kan vissa missförstånd uppstå som försämrar 
kvalitén på arbetet. Något som B. Klefsjö och B. Bergman kallar konflikt mellan olika roller. 
Ju fler samarbetspartners som är inblandade och således antal personer som är involverade 
ökar risken för ett större gap än nödvändigt. Prokon är helt oberoende av mellanhänder och 
samarbetspartners - allt utförs ”in house”. 

Zeithaml tar även upp huruvida man har tillräckligt med resurser, något som även operations 
strategy berör, för att utföra ett så bra arbete som bara går. En övergång sker nu inom Prokon 
mellan den gamla Psion-dosan till den mer effektivare och smidigare läsplattan. Denna 
läsplatta, i likhet med sin föregångare Psion-dosan, sköter all kommunikation med en 
molnbaserad tjänst, som underlättar åtkomsten och överföringen av data som samlats upp. 
Brist på utbildning och stöd är den tredje faktorn som Zeithaml påpekar är en orsak till ett 
GAP. Något som även bidrar till ett tapp i GAP 1. Som tidigare nämnt har man krav på 
högskole-/universitetsutbildning och intern utbildning inom Prokon, är något som alla 
anställda ställs inför [15]. 

Inom arbetsmätning är arbetsuppgifterna enkla överlag, godtyckligt uppskattat. Det finns steg 
att följa och att frångå dessa tidigare uppsatta instruktioner är svårt. Prokon jobbar ofta i 
team ute hos kund, som består på sin höjd av 6 personer men vanligtvis är 1-2 personer mest 
förekommande. Detta gör att konflikt mellan olika roller inte blir vidare stort, vilket leder till 
att GAP 3 ses som ett relativt intetsägande GAP i denna analys [3]. 
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5.1.1.3 GAP 5 - ”GAPet mellan kundens förväntningar och erhållna erbjudandet” 

• Prissättning 

Prokon ligger i det övre skiktet när det kommer till prissättningen, men för den delen 
är det inte omotiverat. Kunden får vad den betalar för, kunden betalar för en tjänst 
och produkt som är täckande och innehåller de skräddarsydda faktorer som kunden 
efterfrågar. Prokon sköter allt från första kontakt till avslutat arbete, utan 
samarbetspartners. Men en hög prissättning tillsammans med marknadsföringen 
sätts höga förväntningar. Vid större arbeten är priskänsligheten större, och i det långa 
loppet kan det vara en avgörande faktor huruvida Prokon får ett uppdrag eller inte. 
Att verkligen belysa vad kunden får i paritet med priset. Kan vara en nyckel för 
framgångsrikare upphandlingar. 

I paritet med konkurrenter, som generellt är mindre och ibland enmans-företag, är 
Prokons pris som beskrivet ovan högre satt. Vad man argumenterar för i denna aspekt 
är att Prokon kan leverera en genomarbetad metod – Prokonmodellen. Utöver att 
metoden är utvecklad för att genomföra ett kvalitativt arbete, så tillförser den kunden 
med en känsla av trygghet och professionalism [3]. 

• Marknadsföring 
Prokon utger sig för att vara bäst, man placerar sig själv i toppen av sin bransch. 
Prokon marknadsför sig som detta också, något som kunderna tidigt får höra. Att ha 
en så aggressiv marknadsföring ställer väldigt högra krav, även om så är fallet. Prokon 
har höga förväntningar på sig själv också, men förmågan att uppfylla det finns. Men 
det är lättare för kunden att uppleva ett missnöje oavsett kvalitén på jobbet. Det 
positiva gapet är betydligt mindre än det gap som riskeras att uppnås vid negativ 
upplevelse. Utrymme att skapa en attraktiv upplevelse som beskrivs i Kano modellen 
blir allt mindre. Även om detta berör outtalade behov så får denna marknadsföring 
påverkningar på hela upplevelsen [5]. 

5.1.2 Motivering av punkter  
Genom att dra konkreta slutsatser utifrån tabellen under rubrik 5.1 och slutsatser från GAPen 
kan en motivering utav ett antal punkter sammanställas. Dessa punkter ligger vidare till 
grund för resultat och förbättringsförslagen av Prokons metod och arbetssätt. 

5.1.2.1 Tidsåtgång inom frekvens och klockstudier  
En kritisk punkt, vilken gäller tidsåtgång, har framkommit ur intervjun gjord med 
Prokon och NIBE och är något som båda parter har påpekat vara en betydelsefull 
punkt. För Prokons del gäller det att i större grad tillgodose kundens önskemål. Ett 
önskemål om att i denna fallstudie vara mer effektiva. I ett fiktivt framtidsscenario 
där kundmissnöjet växer kan det skada deras kundrelationer. När 90 % av kunderna 
rekryteras genom ”spin off” kan det få större konsekvenser än väntat. Att komplettera 
Prokons produktportfölj med metoder som är mer lättarbete och tidseffektiva kan 
vara en väg för att i större grad vara mer flexibla. PPA-metodens Nivå 1 innehar just 
en tidsmässigt effektivare typ av frekvensstudie. Något som skulle kunna tala mot en 
sådan metod är dock att den statistiska säkerheten på mätningarna påverkas. 
Mätningarna som Prokon utför ligger på en statistisk säkerhet på 96 %, medan PPA-
metodens inom 90 - 95%. Vidare diskussion angående detta förekommer i senare 
kapitel.  
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Prokon kan med en alternativt tidsmässigt effektivare metod, locka till sig företag som 
har ”tron om att det inte lönar sig”. Det framkom genom intervjun med Prokon att 
många företag har den inställningen. Detta medför att man är attraktivare för 
småföretag som inte har de ekonomiska resurserna att satsa på hela ”paketet” till en 
början. Utan en uppstart där man påvisar potentialen för att senare föra en mer 
övertygande diskussion om att det lönar sig och ett mer djupgående arbete är aktuellt 
[12]. 

En notis som uppdagades genom odokumenterade samtal med P. Jonsson, Prokon, 
nås vetskapen om att Prokons största konkurrent MVV AB i Vara använder sig av just 
PPA-metoden. Dessa säljer idag PPA-modellen som ett snabbt sätt att utvärdera ett 
produktionsavsnitt. När Prokon säljer uppdrag hos nya kunder frågar de ofta varför 
inte Prokon gör PPA-analyser, istället för vanliga frekvensstudier. Deras 
huvudargument är då att frekvensstudierna, vilka Prokon utför, tillbringar större grad 
av matematisk säkerhet och trovärdighet. 

5.1.2.2 Mätning av kundtillfredsställelse/Uppföljning  

Uppföljning och mätning av kundtillfredsställelse avgörs och mäts endast hos en 
parameter, att ”direkt lön” sjunker månadsvis. Att inte ha någon form av mätning 
utöver ”direkt lön”, kan resultera i att man går miste om nyttig information. Det är 
hård konkurrens om kunderna och att få reda hur väl man har presterat och uppfyllt 
deras behov kan vara nödvändigt. Att lägga till det som ett standardiserat moment 
efter varje utfört uppdrag skulle resultera i att man träffar kundernas behov på mer 
än en punkt. Zeithaml nämner en rad punkter, b.la pålitlighet som en av de viktigare 
punkterna för kunden. Att inte ha någon information om hur väl man uppfyller dessa 
punkter gör att man riskerar ett tapp på kvalitén på arbetet. Att ständigt förbättra sin 
egen organisation gör företaget mer konkurrenskraftig och ses som fördelaktigt 
[3][15].  
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5.1.2.3 Standardisering utav frekvensstudieutvärdering 
Prokon har enligt utsago en företagsledning med mångårig kunskap. De är också ett 
företag med hög personalomsättning pga. diverse omständigheter så som många 
resdagar och annat. Detta leder till att ett stort ansvar vilar på en liten skara av 
personal, som har i stor mån i uppgift att starta/avsluta arbetsmoment inom Prokons 
metod. Ett konkret exempel på ett sådant arbetsmoment är frekvensstudien. 
Frekvensstudien utförs inte sällan utav personal utan långvarig expertis, d.v.s. denna 
person har inte arbetat hos Prokon i någon längre utsträckning. Efter avslutad 
frekvensstudie, då potentialen utsagas, krävs en person med erfarenhet och expertis 
från Prokon för att utvärdera hur pass mycket respektive fördelningstid, i procent, 
rimligtvis kan reduceras. Reduceringen av fördelningstiden sker i dagsläget genom 
approximationer, d.v.s. helt utan några standardiserade grunder inom denna 
utvärderingsprocess. Genom att se tillbaka till pionjären Frederick Windslow Taylor 
och det han stod för inom kvalitetsarbetet, kan man se hur standardiseringar lönat 
sig. Det handlar om att leverera en så pass exakt produkt som den andra genom en 
löpande tidshorisont. Samma gäller för Prokons leverans utav sanningsenliga 
potential påvisningar. Påvisningarna av potential som utlöper från frekvensstudierna 
bör vara, enligt statistikens alla verktyg, så rättvisa de kan vara från mätning till 
mätning.  

Ytterligare kan PDSA relateras till problematiken. Frekvensstudierna följer i nuläget 
enligt de tre första ”bokstäverna” inom PDSA – planera, göra, studera. Det slutliga 
steget, agera faller dock enligt denna tolkning bort. Agera berör i stor del utav att 
standardisera [3]. 

 

5.2 Metodanalys 

Utöver de behoven som analyserats, utförs här en kort analys av PPA-metoden. PPA-metoden 
och dess nivåer analyseras för att dra slutsatser huruvida denna metod kan implementeras 
inom Prokons arbetsmetodik. 

5.2.1 PPA-metoden 
På grund av sekretess och säkerhetsskäl uteblev genomförandet av en PPA-analys. Med hjälp 
av PPA-analysen var tanken att verifiera och göra kopplingar mellan frekvensstudien som 
Prokon utförde på verkstadsavsnittet ”slutmontering av ackumulatortank” i NIBEs 
verksamhet. En frekvensstudie, vars resultat liknar det som utlöpte från ackumulatortanken, 
finns att se under rubriken 4.2.1, och var på 5454 observationer och utfördes med en statistisk 
säkerhet på 96 % (två sigma). 

För att ge underlag till hur stora felmarginalerna är mellan Prokons utförda frekvensstudier 
och PPA-metodens angreppssätt på denna typ av studie (PPA-metodens Nivå 1), har ett antal 
beräkningar satts upp, enligt K. Vännman [16]. 
 

𝐹𝐹𝑃𝑃𝑇𝑇𝐹𝐹𝑇𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑠𝑠 ± 2𝜎𝜎 ∗  �
𝑠𝑠 ∗ (100 − 𝑠𝑠)

𝑛𝑛
 

70 ± 1,96 ∗  �
70 ∗ (100 − 70)

5454
≅ 70 ± 1,22 
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70 ± 1,96 ∗  �
70 ∗ (100 − 70)

480
≅ 70 ± 4,01 

Ur beräkningarna ovan som båda baseras på 70 % operationstid och med standardavvikelsen 
två sigma. Går det att utläsa den approximativa felmarginalen vid 5454 observationer uppgår 
till ett span mellan ± 1,22 och således ett totalt span på 2,44 %. Medan vid 480 observationer 
ligger den approximativa felmarginalen på ± 4.01 %, ett totalt spann på 8,02 % 

Nedan illustreras en jämförelse mellan hur Prokons frekvensstudie och dess fördelningstider 
presenteras mot hur PPA-metoden gör detta. 

 

Figur 5. Frekvensstudie exempel enlig PPA-analysen. Data erhållet från Bilaga 4. 

 

Figur 6. Frekvensstudie enligt Prokon. Data erhållet från Bilaga 4. 

 

En tolkning av beräkningarna är att den avgränsade PPA-analysen är allt för osäkert 
statistiskt, som underlag för personalens lönesystem. Som tidigare framkommit ur intervjun 
med Henrik Axelsson på NIBE ställer NIBE väldigt höga krav på just den aspekten och det 
kan inte ses som ett komplement i detta fall. Men att införa det i sin produktportfölj för att 
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locka företag med mindre muskler som en ingång till ett mer djupgående ser vi det som ett 
fullvärdigt komplement. 

Vad gäller OEE-talen, så genomförs sådana beräkningar inte av Prokon. Då Prokon idag 
inkluderar automatiserat arbete i sina frekvensstudier och ser där ställtid som en 
fördelningstid. Prokon kan, med sitt sätt att erhålla potentialen hos automatiserade 
operationer, erhålla bristande information och potential genom att enbart se till ställtid som 
en fördelningstid. I paritet med att beräkna OEE-tal, vilket med små medel kan urskönja en 
verkligare och mer raffinerad produktivitetspotential. 
PPA-metoden innehåller, som beskrivet i teoriavsnittet, ytterligare 3 nivåer. Varpå dessa 
ytterligare nivåer har i syfte att vidare kartlägga produktivitetspotentialen ovanpå den tidigare 
kartlagda potentialen från nivå 1/frekvensstudien. 

Nivå 2, berör faktorer såsom leveransprecision och lageromsättningshastighet. Faktorerna 
erhålls enligt intervjuerna i nuläget utav Prokon. Faktorerna efterfrågas och noteras, dock 
faller dem ut odokumenterat och på så sätt skapas ingen tydlig struktur eller information i 
vilken grad de används. Enligt PPA-metoden är dessa faktorer en väsentlig del i helheten av 
metoden, då målet är att finna samtlig produktivitetspotential. Prokon är i korthet dåliga på 
att hantera denna information och bör se över möjligheter med hanteringen av detta i enighet 
med PPA-metoden eller med liknande tillvägagångssätt. Som N. Slack och M. Lewis föreslår 
kan en matris enligt tabell 1, rubrik 2.2.2 underlätta vid bedömningen av faktorerna. 
Införande av en liknande matris i Prokons kartläggning hade genererat ett mer kundanpassat 
arbete och möjligheten att skapa mervärde och som Kanomodellen beskriver, en attraktiv 
egenskap. Genom att låta kunden identifiera sina egna orderkvalificerare och ordervinnare 
genererar det ett mer anpassat arbete för kunden, där Prokon tar till vara på de egenskaperna 
som gör att kunden sticker ut och förstärker de egenskaperna. Detta kan förhoppningsvis leda 
till en hävstångseffekt som påverkar andra egenskaper positivt, snarare än tvärtom där andra 
egenskaper får stå till sidan. 

Nivå 3 beskrivs som ”företagets förmåga att driva en produktion efter ’goda principer’” eller 
kortare ”indirekt potential” [12]. I likhet med nivå 2 är nivå 3 något som Prokon i dagsläget 
tar lite hänsyn till, dock i än mindre grad i detta fall. Punkter så som ergonomi och 
korttidsfrånvaro, vilka nivå 3 berör, är något skilda från punkter i tidigare nivåer. Detta då 
tidigare punkter så som leveransprecision entydigt kan beräknas fram, medan punkterna 
inom nivå 3 såsom ergonomi är mer av en bedömningsfråga. Dessa bedömningar görs via 
betygsättning i form av en fem-gradig skala i ergonomifallet, vilket är godtyckligt i paritet med 
punkten leveransprecision. Nivå 3 finner potential som påverkar produktionen indirekt och 
tolkning utav A. Kinnander och P. Almströms rapport säger en att denna indirekta potential 
vanligtvis ej ses över inom nuvarande potential kartläggningar. 
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6 Resultat och diskussion 
Kapitlet ger en beskrivning av åtgärdsförslag utifrån studiens resultat och analys samt 
diskussion av dessa. 

6.1 Resultat 
Studiens syfte var att identifiera fallstudieobjektet NIBEs behov gällande produktionstekniska 
aspekter med fokus på lönsamhet, och hur pass väl Prokon uppfyller behoven. Prokon är ett 
konsultföretag, vilka sedan en tid har NIBE som sin kund. På NIBE utför Prokon 
arbetsmätningsstudier för att kartlägga NIBEs produktionstekniska verksamhet, i hoppet om 
att generera lönsamhet åt NIBE. Vidare leder behovsanalysen in på hur Prokon kan 
effektivisera sin interna arbetsmetodik, och i högre grad möta NIBE och andra kunders behov. 

6.1.1 ”Uppfyller Prokon, ur ett produktionstekniskt perspektiv med fokus på 
lönsamhet, de behov som NIBE efterfrågar?” 
Utifrån nuläge och analys kan slutsatser dras om att Prokon uppfyller NIBEs behov i stort. 
Frågeställningen är dock riktad mot fokus på lönsamhet, något som parterna Prokon och 
NIBE i viss mån ej uppfyller. Detta leder in på ett åtgärdsförslag vilket belyser summeringen 
utav Prokons utförda arbete. 

• Mätning av uppföljning - Då arbetsmätningsstudierna som Prokon utför är 
relativt kostsamma, anses uppföljningen av mätningarna kunna nyttjas till mer än 
bara underhåll av ackordslönesystem. Arbetsmätningen som Prokon utför hos NIBE 
tolkas utav NIBE inte generera någon lönsamhet, utan enbart underhåll av 
ackordssystemet. Prokon skulle i det här fallet följa upp sitt arbete än mer grundligt, 
för att på så sätt yrka på att arbetet faktiskt genererar lönsamhet i det långa loppet. 
Datan som Prokon samlar upp ger underlag för operationstider vilket i sin tur 
underlättar flödeslayouten, bemanningen, prissättningen etc. Detta genererar 
lönsamhet, vilket NIBE i nuläget inte utnyttjar. Mer generellt syftar mer och bättre 
uppföljning till att öka förståelsen för kundens behov och Prokons 
kundtillfredsställelse. 

6.1.2 ”Vad kan förbättras i Prokonmodellens inledande två steg, baserat på 
frågeställning 1, för att bättre möta sina kunders behov?” 
Utifrån analyser av frågeställning 1 leds studien in på hur Prokons interna arbetsmetod, 
Prokonmodellen, kan förbättras. Att påvisa förändringar i grundutförandet av sedan länge 
använda frekvens- och klockstudier är oväsentligt. Det har dock uppdagats tre områden vilka 
kan förbättras som berör dessa studier utanför själva utförandet. Varpå det första berör 
standardisering utav utvärdering gällande frekvensstudier. Det andra är ett komplement till 
en frekvensstudie. Det tredje berör Prokons förmåga av att generera mervärde mot kund. 

• Standardisering utav frekvensstudieutvärdering - Nuläget säger oss att 
enbart ett fåtal kan påvisa hur pass mycket respektive fördelningstider som utlöper 
från frekvensstudierna kan reduceras. Genom att logga tidigare uppdrag, kan Prokon 
jämföra den första frekvensstudien på ett visst avsnitt med en som utförts efter 
genomfört rationaliseringsarbete. Detta bör genomföras hos ett antal kunder och 
inom ytterligare verkstadsavsnitt. På detta sätt kan Prokon erhålla en statistisk 
pålitlig gräns, vilken berättar för utvärderaren av frekvensstudien inom vilka gränser 
ett visst fördelningstillägg kan reduceras. Detta leder till att en mindre skala erfarna 
personer avlastas. Detta gynnar inte bara Prokon, utan ger en sannare och rättvisare 
bild av förbättringspotential även för kunden. 
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• Tidsåtgång av frekvens- och klockstudier - Den tid som det tar för Prokon att 
utföra sitt arbete varierar. För mindre företag kan tidsåtgången vara kritiskt för att ha 
råd att tilldela Prokon uppdraget. Genom att se över möjligheterna inom PPA, vilken 
innehåller en kortare typ av frekvensstudie än den Prokon i dagsläget utför, kan detta 
leda till en bredare kundbas. Ytterligare särskiljs automatiserat och manuellt arbete 
inom PPA-metoden i form av beräkningar av OEE-tal, vilket kan vara ett annat 
argument för kunder med mycket automatiserat arbete att se Prokon som en 
potentiell uppdragstagare. 

• Öka mervärde genom analys av ordervinnare - Ett införande av operations 
strategy matrisen, se tabell 1 under rubrik 2.2.2, hade gett Prokon en tydligare 
struktur och ökad träffsäkerhet. I nuläget tar Prokon tillvara på 
faktorerna/nyckeltalen som efterfrågas, men dessa används senare inte fullt ut eller 
på ett ostrukturerat sätt. Matrisen hade genererat möjligheten att kundanpassa sitt 
arbete än mer och positiva faktorer som följd av detta hade varit att mervärdet ökar 
som förhoppningsvis genererar en attraktiv egenskap. Prokon förstärker på så vis 
kundens ordervinnare och Prokon i sig kan utnyttja detta i sökandet av nya kunder, 
genom att erbjuda en mer precis tjänst som fokuserar på de faktiska behoven. 

 

6.2 Diskussion 
Prokon är ledande inom sin bransch och att hitta förbättringsförslag för hur de bättre ska 
uppfylla NIBEs behov och andra kunders har inte varit lätt. Resultaten som har mynnat ut 
från rapporten har varit små förändringar som kan generera mycket tillbaka. För att finna 
förbättringspotentialen har vi använt oss av intervjuer med båda parter. Även studiebesök på 
NIBE i Markaryd har gjorts för att få en uppfattning om hur deras produktion går till, men 
även för att se utförda frekvens- och klockstudier. Detta har gett oss en stabil grund att utgå 
från och ett bra grepp om hur frekvens- och klockstudier går till i praktiken. 

Angående resultaten ser vi totalt fyra stycken åtgärder. Innebörden och utfallet av respektive 
resultat kan variera, därför har en prioriteringsordning framtagits:  

1. Öka mervärde genom analys av ordervinnare  

2. Standardisering utav frekvensstudieutvärdering  

3. Tidsåtgång av frekvens- och klockstudier  

4. Mätning av uppföljning 

”Öka mervärde genom analys av ordervinnare” ses som en punkt som Prokon i nuläget inte 
berör tillräckligt. Med hjälp av en enkel matris och ett standardiserat arbetssätt kan det öka 
träffsäkerheten på arbetet och således öka mervärdet och kundtillfredsställelsen. 

Den andra punkten, standardiseringen, antas resultera i positivt utfall i paritet med den tiden 
det tar att genomföra förbättringen. Avlastning, från en redan tyngd ledning, ses också som 
ett stort kriterium för varför denna förbättring prioriteras högt, och det generar generellt ett 
sannare och rättvisare resultat ut till kund.  

”Tidsåtgången av frekvens- och klockstudier” ses som ett större arbete och förutsätter 
troligtvis att personal specialiserar sig på denna typ av PPA-mätningar. Vidare kan detta ses 
som ett hinder, då nuvarande ledning har begränsad kunskap inom ämnet. Det ses också som 
en risk, då det kräver en stor del förberedelsearbete för att med säkerhet kunna utföra denna 
typ av mätningar inom professionella ramar. Risken blir då att uppoffringen Prokon gör 
ekonomiskt för att nå dit, i slutändan inte lönar sig. Åsidosätt riskerna och hindren, så finns 
det stor potential i att utvidga sin kundbas. 
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Det sista förbättringsförslaget, mätning av uppföljning, kan angripas från flera vinklar. En, 
som i vårt fall, berör någon typ av mätning utifrån data och siffror. Ett annat alternativ skulle 
vara att under de initiala stegen av uppdragsfasen, framhäva det faktum att även ifall kunden 
tolkar Prokons arbete som enbart underhåll, genererar det i slutändan lönsamhet. Hur 
Prokon än väljer att genomföra tydligare uppföljningar, bör det i slutändan generera större 
kundförståelse från Prokons sida. Med denna kännedom bör Prokon kontinuerligt förbättra 
hela sin arbetsmetod. 

6.2.1 Validitet och reabilitet i undersökningen 
Primärdata härstammar från enbart intervjuer och i efterhand går det att diskutera om det 
inte hade varit lämpligare att utföra någon form av surveyundersökning istället. Flera 
respondenter hade på så vis varit önskvärt och möjligtvis ge en mer representativ bild av vad 
Prokons samtliga kunder anser. Att utföra fallstudien på NIBE kan vi se både för- och 
nackdelar med. NIBE känner till Prokon väldigt bra och efter många års samarbete vet de 
deras styrkor och svagheter. Men i och med delägarskapet kan vi inte helt säkert utesluta att 
några partiska åsikter omedvetet har smugit sig in under studiebesöket och under 
intervjuerna. Det ska dock tilläggas att NIBE, även om de kan inneha partiska åsikter, är 
Prokons största kund. Detta kan ses som ett argument för varför fallstudien utförs hos dem. 

GAP-modellen är i de flesta fallen betrodd, vilket fått den igenkänd och använd inom 
utbildningssyften världen över. Viss kritik har dock riktats mot modellen, varpå B. Bergman 
och B. Klefsjö riktar denna mot avsaknaden av ett GAP de valt kalla ”Faktiska behovet och det 
kommunicerade behovet” [3, sid 343]. Detta GAP, vilket är svårt om än omöjligt att frångå 
existerar inom denna rapports frågeställningar och analyser, GAPet kan beskrivas enligt 
följande: 

 

Figur 7. B. Bergmans och B. Klefsjös GAP vilket berör det faktiska behovet kontra det 
kommunicerade behovet. 

NIBE kommunicerar ett behov till Prokon, vilket Prokon i sin tur tolkar. Dock kan detta 
kommunicerade behov ofta frångå det faktiska behovet. Detta GAPet existerar alltså i de flesta 
fall, men är också svårt sätta finger på vad som är bristerna mellan det kommunicerade och 
det faktiska. Konsekvensen av detta kan vara att rapporten med dess innehållande analys 
erhåller missvisande resultat, detta då enbart det ”kommunicerade behovet” framkommit ur 
de intervjuer och studiebesök som genomförts. 



Slutsatser 

34 

 

Huruvida en utförd PPA-analys hade genererat något resultat som skiljer sig från rapportens 
resultat, bedöms inte vara troligt. Det som skiljer de båda metoderna är indelningen av 
fördelningstiderna och även antalet observationer och således den statistiska säkerheten. 
Något som det senare nämnt kan påvisas med givna formler. Även om strävan har varit att 
utföra en så anser vi sammanfattningsvis att det inte har påverkat trovärdigheten eller 
resultatet. 

Teorierna som använts håller sig kring ämnena kundtillfredsställelse, interna 
förbättringsmetoder, arbetsmätning och produktivitet. Teorierna beskrivs för att ge läsaren 
mer förståelse för vad arbete kretsar kring och för att ge djupare förståelse. Frekvens- och 
klockstudier som löper genom hela rapporten beskrivs mer noggrant både i teorin och i 
nulägesanalysen. Många av teorierna handlar om att sträva efter ständiga förbättringar något 
som Prokon levererar till kund men är lika viktigt att applicera beskrivna teorier på Prokons 
egna verksamhet. 

Referenserna har erhållits från ett antal olika plattformar och format. Teorier har stärkts 
m.h.a. användandet utav artiklar och böcker. B. Bergman och B. Klefsjö har i sin bok ”Kvalitet 
från behov till användning” stått för flertalet väsentliga resonemang och fakta. Tillika har 
referenser som använts i deras bok ytterligare analyserats.  

Då studien bygger i stor del på en intern arbetsmetodik – Prokonmodellen – har samtal med 
kontaktpersoner på Prokon och dokument erhållna från dessa varit väsentliga.  

Tillförlitligheten i A. Kinnander och P. Almströms rapport angående PPA-metoden kan 
ifrågasättas. Detta då metoden i sig är relativt ny och skaparna av denna upplevs inte kritiska 
nog gentemot sin metod. 
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7 Slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer (konsekvenser), 
slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

7.1 Slutsatser och rekommendationer 
Rapporten berör ett brett område som de flesta företag vilka ingår i någon typ av 
kund/leverantörs relation kan känna igen sig i. Intressanta teorier uppdagas angående 
arbetsmätning och teorier kring produktivitet. Rapporten tar upp PPA-metoden som ännu 
inte fått sitt riktiga genomslag, implikationerna från rapporten kan vara att ett större intresse 
har väckts för komplement till den annars ganska konservativa synen på arbetsmätning. 

Resultatet som rapporten har kommit fram till varierar i grad huruvida det är lämpligt att 
tillämpa och svårighetsgraden att tillämpa. Kommentarer från P. Jonsson, Prokon bekräftar 
detta efter att resultatet är presenterat. Dock tillägger P. Jonsson, Prokon, att insiktsfulla 
punkter har kommit fram och att tillämpning av något av resultaten inte är omöjligt i 
framtiden. Skulle implikationer av resultaten bli verklighet hade det gett upphov till ett 
företag där ansvaret fördelas mer. Prokon blir mer ”självständiga” i en tidigare fas, och kraven 
på erfarenhet sänks. De skulle även erhålla en utökad kundbas och flexibiliteten hade även 
den ökat, vilket hade ökat deras mervärde och sin kundtillfredsställelse. Att tillämpa 
resultaten anses vidare inte kräva några större resurser eller uppoffringar. 

 

7.2 Vidare arbete eller forskning 
Kvalitetsutveckling eller mer specifikare kundtillfredsställelse har löpt som en röd tråd genom 
rapporten. Dock har endast resultaten och analysen öppnat en dörr för extern 
kundtillfredsställelse. Vidare hade det varit lämpligt för Prokon att gå djupare och framförallt 
bredare där man berör fler kunder, för att få fånga in fler kunders åsikter och få en mer 
representativ bild. Lämpligt fortsättningsarbete till en början hade varit att tillämpa 
enkätundersökningar som fångar det bredare perspektivet. För att sedan gå vidare och 
utvärdera svaren och bristerna. 
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Bilaga 1 Beskriver utförandet utav PPA-metoden 
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Bilaga 2 Intervjuguide ämnad åt samtal med P. Jonsson, Prokon 
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Bilaga 3 Intervjuguide ämnad åt samtal med Henrik Axelsson, NIBE 
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Bilaga 4 Frekvensstudie med innehållande tidsparametrar [P. Jonsson, Prokon] 

4 

 

                                                 
4 Fördelningstid 4, kod 997 – Rel. Sprid. 0,36 – Andel 1,8 – Antal obs. 100 – normobs. 106,8 
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Bilaga 5 Frekvensstudie med innehållande tidsparametrar [P. Jonsson, Prokon] 
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Bilaga 6 Rangordning av beslutsområden, enligt N. Slack [8] 
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