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Utveckling av kvali tetssystem

Andreas Edin (a96anded@ida.his.se)

Sammanfattning
Detta examensarbete behandlar till vägagångssättet vid utveckling av kvalitetssystem,
den exakta problemställningen är:

Att utveckla en modell som beskriver till vägagångssättet vid utvecklingen
av kvalitetssystem i medelstora företag.

För att besvara min problemställning genomförde jag intervjuer av fyra
kvalitetsansvariga, anställda i organisationer med kvalitetssystem som är eller skall
tredjepartscertifieras. Syftet med intervjuerna var att identifiera kriti ska faser i
utvecklingen av ett kvalitetssystem och erhålla råd hur dessa faser skall genomföras på
bästa möjli ga sätt. Det insamlade materialet och en litteraturstudie ligger till grund för
resultatet som presenteras i form av olika faser som ingår i min egenutvecklade
modell för utveckling av kvalitetssystem.

I resultatkapitlet framgår att de kriti ska faserna i utvecklingen av ett kvalitetssystem
var resurstill delning, utbildning, mätpunkter och ständiga förbättringar. Av
intervjuerna framkom även att det är frågor som utbildning och motivering som är
avgörande för hur väl kvalitetssystem skall motsvara förväntningarna snarare än de
hårda frågorna i form av genomförande.

Nyckelord: Kvalitet, Kvalitetssystem, Utveckling av kvalitetssystem.
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1 Bakgrund

Enligt Karlöf (1984) övergick världsekonomin i mitten av 1970-talet från
överefterfrågan till överutbud och som en följd ökade konkurrenssituationen. En
metod för att förbättra konkurrenssituationen som kommit på senare tid med stor
genomslagkraft enligt Vollman et al (1997) är “supply chain management” . En
“supply chain” är det nätverk av organisationer som är involverade i de olika
processer och aktiviteter som i slutändan ger konsumenten ett värde i form av
produkter eller tjänster. Målet med ”supply chain management” enligt Christopher
(1998) är att länka samman företag, leverantörer samt kunder och därigenom uppnå
bra service och rätt kvalitet till l ägsta kostnad.

En trend som enligt Ottosson (1999) håller i sig i Sverige är att en ökad andel av
företagen har valt att fokusera på sin kärnverksamhet och fördela ut resterande
verksamhet på externa enheter, med andra ord “out-sourcing” . I valet av leverantörer
söks nu samarbetpartners som kan verifiera att de regelbundet kan leverera produkter
som uppfyller fördefinierade krav. Det vanligaste sättet för verifiering av detta enligt
Christopher (1998) är ett kvalitetssystem.

Kvalitetssystem är enligt Pike och Barnes (1994) ingen garanti utan en förutsättning
för att de produkter eller tjänster som levereras är av rätt kvalitet, detta på grund av ett
systematisk till vägagångssätt genom hela produktlivscykeln. Enligt Christopher
(1998) möjli ggör ett nära samarbete mellan leverantör och kund att kvalitetskontroll
mellan kund och leverantör kan elimineras och betyda väsentlig vinning i form av tid
och pengar. Det nära samarbetet betyder även att antalet underleverantörer reduceras
(så kallad “single-sourcing”) och det är därför avgörande för underleverantörernas
överlevnad att de kan påvisa ett fungerande kvalitetssystem.

Ett välfungerande kvalitetssystem erbjuder mer fördelar än att behålla de kunder som
kräver ett kvalitetssystem. Ett kvalitetssystem är enligt Sandholm (1995) ett effektivt
sätt att öka lönsamheten i ett företag. Ökad lönsamhet bli r följden av att göra rätt från
början i processer; produktiviteten ökar och produktionskostnader reduceras.

Enligt Söderstädt (1995) är det en tidskrävande och kostsam process att införa ett
kvalitetssystem, hela organisationen måste involveras och i de flesta fall krävs även en
utbildning av personal inom ämnet kvalitet. Att i utvecklingen av ett kvalitetssystem
kunna planera och utföra det mesta på egen hand är därför viktigt för organisationer
med knappa resurser i form av tid och pengar. Ett stöd i form av en modell som
hjälper medelstora företag i utvecklingen av ett kvalitetssystem är därför välbehövligt.

I rapporten kommer det därför att undersökas till vägagångssättet vid utveckling av ett
kvalitetssystem i medelstora till verkande företag där resurserna är knappa men kravet
på ett kvalitetssystem är stort.



Introduktion

2

2 Introduktion

I efterföljande underkapitel kommer jag att ge en introduktion till ämnet
kvalitetssystem samt behandla centrala begrepp för ämnet i fråga.

2.1 Synen på begreppet kvali tet

Människan har en lång tid använt begreppet kvalitet men dess innebörd och
användning i det vardagliga livet har förändrats över tiden. Ordet kvalitet kommer
från latinets “Qua litas” som betyder “av vad” och användes i betydelsen
“beskaffenhet” , detta enligt Bergman och Klefsjö (1991). En tidig definition av
kvalitet var “överensstämmelse med krav” denna definitionen återspeglar synen på
kvalitet ur ett producentperspektiv eftersom det oftast är producenten som specificerar
och försöker uppfylla krav enligt Sörqvist (1998). Dagens kvalitetsdefinitioner ses
ofta ur kundens perspektiv och det talas om kundens upplevda kvalitet. Kvalitet kan
därigenom ses som kundtill fredsställelse. Några definitioner av kvalitet med det nya
synsättet är enligt Sörqvist (1998):

• “ lämplighet för användning”

• “ förmåga att uppfylla kundens förväntningar”

Enligt IVF (sida 272, 1989), säger svensk standard SS-ISO 8402 att kvalitet är :

“alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger
dess förmåga att till fredsställa uttalade eller underförstådda behov.”

Enligt Sörqvist (1998) innefattar begreppet kvalitet idag mer än kundens uttalade
och/eller underförstådda behov, med kvalitet innefattas kundens helhetsupplevelse av
produkten. Detta betyder att samtliga till äggstjänster och kontakter med leverantören
kunden har ingår i kvalitetsupplevelsen och bidrar till kundens kvalitetsvärdering.

2.2 Kvali tetsutvecklingen genom histor ien

Enligt Bergman och Klefsjö (1991) var de flesta fram till industrialismen eniga om att
produkterna som de förbrukade var av god kvalitet, klagomålen kom oftast på priset.
Orsaken var att i hantverkssamhället arbetade producenten i nära kontakt med
marknaden samtidigt som det existerade en hantverksstolthet ytterst kontrollerad av de
olika skrå som kunde dra in hantverkstill stånd av de producenter som missbrukade sitt
yrkesutförande.

Industrialiseringen innebar att massproduktion av produkter introducerades, följden
blev en specialisering av de anställda inom företagen där hantverkskänslan och
yrkesstolthet försvann. För att bibehålla produktkvaliteten blev man tvungen att införa
kvalitetskontroller. Efterföljande beskrivning av utvecklingen inom kvalitetsområdet i
modern tid är enligt Bergman och Klefsjö (1991). På 1920-talet utvecklades
kontrollavdelningar som med hjälp av statistiska metoder kunde övervaka kvaliteten
på produkter i massproduktion och det gjordes genom statistisk kvalitetsstyrning.
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I takt med att produkternas komplexitet ökade blev även risken för fel i produkternas
funktion större. För att komma till rätta med de problemen användes en ny metod som
kallades till förlitli ghetsteknik. Tekniken var ett hjälpmedel för att främst i
produktutvecklings- och konstruktionsarbetet kontrollera att den till verkade produkten
var till förlitli g och driftsäker.

På 1960-talet började introducerades total kvalitetsstyrning, orsaken var att kravet på
att leverera produkter till rätt kvalitet och rimlig kostnad ökade. Det räckte inte längre
att fokusera på endast ett fåtal funktioner/processer (oftast till verkning) utan hela
verksamheten blev tvungen att involveras i kvalitetsarbetet. Redan mot slutet av 1960-
talet var dock ett nytt begrepp på frammarsch inom kvalitetsområdet, nämligen
“quality Assurance” eller kvalitetssäkring. Kvalitetssäkring var menat som den
verksamhet en organisation har för att säkerställa att avsedd kvalitet uppnås och
vidmakthålls. Kvalitetsarbetet var vid den här tiden fortfarande inriktat på att
kontrollera och upptäcka fel samt avvikelser istället för att förebygga dem.

1970-talet var det decennium då produktsäkerhet hamnade i fokus på grund av det
ökade antalet skadestånd företag blev drabbade av som följd av skada på person eller
egendom orsakade av felaktiga produkter. För att kunna freda sig från skadestånd blev
det nu en överlevnadsfråga att kunna bevisa att de produkter som levererats varit
felfria, begreppet spårbarhet hamnade nu i fokus till sammans med dokumentering av
utförda kontroller .

Under början av 1980-talet tillt og intresset för kvalitetsarbete bland företagsledare,
den främsta orsaken var insikten att det skedde en ökad konkurrens genom kvalitet
samt ett växande kvalitetskrav från kunderna

1990-talet får representeras av totalkvalitet vilket innebär att kvalitetsarbetet omfattar
hela organisationen och alla medarbetare, det är inte längre endast huvudprocesserna
som ingår i kvalitetsarbetet utan hela organisationen är involverad. Verksamheten har
även övergett det gamla synsättet av kvalitetsarbete som går ut på att upptäcka fel,
arbetet koncentreras numera på att undvika fel; gör rätt från början. Under 1990-talet
har även ett ökat införande av kvalitetspriser skett vars syfte är att stimulera företag
till kvalitetsarbete. Några exempel på kvalitetspriser är det japanska Demingpriset, det
amerikanska Malcolm Baldrige National Quality Award, det europeiska European
Quality Award och det svenska kvalitetspriset som utdelas av SIQ (“Swedish Institute
of Quality” ).

Christopher (1998) anser att förändringsarbetet med mål att implementera totalkvalitet
i verksamheten har medfört att kvalitetsarbetet även sträckt sig till att inkludera
leverantörer, med andra ord Supply chain management (SCM). Supply chain
management kan härmed ses som en förlängning av totalkvalitet och erbjuda ett sätt
att implementera kvalitet i alla värdeskapande processer inblandade i framställandet
av en produkt eller en tjänst.

Figuren nedan, som bygger på figur 2:1 i Sandholm (1988), ger en översikt av
kvalitetsutvecklingen i modern tid; allt i från 20-talets kontrollavdelningar till 90-talets
fokus på totalkvalitet, figuren ill ustrerar hur kvalitetsarbetet gått ifrån att sålla ut
felaktiga produkter till att vara ett kontinuerligt arbete att förbättra processer och
erhålla rätt kvalitet från början.
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Figur 1. Utvecklingen inom kvalitetsområdet i modern tid.

2.3 Kopplingen mellan kvali tet och lönsamhet

God lönsamhet är enligt Sandholm (1988) en förutsättning för en positiv
företagsutveckling och överlevnad på lång sikt. Att nå ökad lönsamhet är därför något
företag ständigt arbetar mot. Vägarna till ökad lönsamhet varierar men enligt
Sandholm (1995) finns det tre traditionella huvudinriktningar, ökad intäkt, minskade
kostnader och reducering av det bundna kapitalet i organisationen. Dessa tre arbetssätt
kan ge ökad lönsamhet men oftast innebär de en stor risk för rationaliseringar av
värdeskapande kostnader vilket på lång sikt är en katastrof för organisationen. Dessa
traditionella metoder har också länge varit ett instrument för ökad lönsamhet som
förekommit inom företag och har hamnat i en situation där ökningar av lönsamheten
innebär stora operationer som ger låg avkastning, vinsten står inte i proportion till
nedlagda resurser.

Att genom förbättrad kvalitet nå ökad lönsamhet är ett tankesätt som enligt Sandholm
(1995) länge varit försummat. Strategic Planning Institute i USA har genom att
använda tvåhundra företag som ingår i databasen PIMS (profit impact of market
strategy) studerat sambandet mellan pris och kvalitet. Studierna visade att en bättre
kvalitet leder till att ett högre pris kan tas ut. En bieffekt förutom möjli gheten till att ta
ut ett högre pris för en produkt som kan utläsas är att en ökad kvalitetsnivå ger en
ökad avkastning. Detta sker främst genom en ökad marknadsandel som följd av den
ökade kvalitetsnivån, enligt Sandholm (1988). Bilden nedan beskriver med hjälp av
ett flödesschema olika vägar att nå ökad vinst.

SCM

Totalkvalitet

Företagsledningens ledarskap

Produktansvar

Kvalitetssäkring

Total kvalitetsstyrning

Till förlitli ghetsteknik

Statistisk kvalitetsstyrning

Kontrollavdelning 

--------I-------------- I-------------- I-------------- I---------------I---> Tidslinje

1920 1940 1960 1980 2000
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Figur 2. Olika vägar till ökad vinst enligt Eva Söderstädt (1995).

Ett ytterligare starkt argument för införandet av ett kvalitetssystem är enligt
Christopher (1998) det ökade kravet på ett seriöst och systematiskt kvalitetsarbete
som kommer från kunder. Kvalitetssystemet bli r en förutsättning för ett långvarigt
samarbete samt en utökad integration mellan kund och leverantör.

Vinsten av en seriös kvalitetsförbättring kan enligt SIS Kvalitetsforum (1995) delas in
i två kategorier; interna och externa vinster. Interna vinster är egentligen reducerade
kvalitetsbristkostnader som uppkommit som en följd av förbättrade processer. Interna
vinster är lätta att mäta på grund av dess karaktär. Exempel är minskad felfrekvens,
reducerade ledtider och reducerad kontrollverksamhet. Externa vinster en organisation
kan erhålla som en följd av införandet av ett kvalitetssystem är främst nöjdare kunder,
denna form av vinst är svårare att mäta men anses enligt SIS kvalitetsforum (1995)
vara av likvärdigt intresse som interna vinster.

Ett kvalitetssystem erbjuder enligt Söderstädt (1995) ett mycket effektivt sätt att
minska ett företags kvalitetsbristkostnader till en ekonomiskt försvarbar investering.
Kostnaderna för att kompensera för bristande kvalitet är ofta omfattande inom företag,
inom svensk industri uppskattas siffran till mellan 10 och 33 procent av företagens
omsättning enligt Bergman och Klefsjö (1991). I efterföljande underkapitel kommer
kostnader som kan förknippas med kvalitet att presenteras.

2.3.1. Kvali tetsbr istkostnader

Kvalitetsbristkostnader är kostnader i ett företag som skulle försvinna om inga
kvalitetsbrister fanns i ett företag. En annan benämning på dessa kostnader är enligt
Sörqvist (1998) icke värdeskapande kostnader, med detta menas att kostnaderna inte
skapar något mervärde för kunden. En sammanfattande definition av
kvalitetsbristkostnader enligt Sörqvist (1998, sida 45) är:

“de totala förluster som uppstår genom att ett företags produkter och
processer inte är fullkomliga”.
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Med förluster menas samtliga negativa effekter som kvalitetsbrister har på företagets
intäkter, kostnader och till gångar. Enligt Sörqvist (1998) fungerar
kvalitetsbristkostnader även bra som övergripande kvalitetsmål för verksamheten
eftersom de speglar kvalitetens effekter på verksamhetens lönsamhet.
Kvalitetsbristkostnader har även några andra användningsområden:

• Påvisa problemområden och underlätta prioritering av dessa.

• Ett medel att följa upp och utvärdera de kvalitetsinsatser som görs.

Sörqvist (1998) anser att kvalitetsbristkostnader kan delas in i klasserna interna och
externa felkostnader samt kontrollkostnader. Det finns även ytterligare en klass av
kvalitetsrelaterade kostnader; förebyggande kostnader.

Interna felkostnader

Kostnader för produkt eller material som avviker från uttalade krav och upptäcks
innan leverans till kund benämns som interna felkostnader. Interna felkostnader kan
ofta reduceras kraftigt genom att effektivisera processer i verksamheten. I arbetet med
att underhålla och förbättra kvalitetssystemet sker ett ständigt arbete mot förbättring
av processer i form av revisioner. Kvalitetssystemet och revisionerna hjälper även till
att förhindra återupprepningar av systematiska fel. Detta bli r en följd av det
systematiska och dokumenterade till vägagångssättet vid kontroller och upptäckandet
av fel. Exempel på interna kostnader är kostnader för kassation, omarbetning,
förseningar, felanalys, förnyad kontroll och kostnader för extra insatta åtgärder för att
hålla leveranstid. En följd av reducerade internkostnader och att göra rätt från början
bli r friställandet av resurser både i form av beläggning och personal, detta betyder att
kapaciteten i verksamheten ökar utan att nyinvesteringar behöver utföras samtidigt
som kostnaderna för verksamheten reduceras.

Externa felkostnader

Kostnader initierade av upptäckten av fel på produkter (eller avvikelse från önskad
kvalitetsnivå) efter produkten levererats till kund kallas externa felkostnader. Exempel
är reklamation, garantikostnad, återkallanden, böter, viten, rabatter, förlorade intäkter
och Badwill . Förutom den ökade lönsamheten som en följd av att slippa betala ut
olika former av kompensation till de kunder som erhållit felaktiga produkter bli r
kunderna nöjdare och mer benägna att återvända samt möjli gheterna till en ökad
försäljning bli r större tack vare Goodwill .

Kontrollkostnader

Kontrollkostnader kallas kostnader för kontroll av fördefinierade krav på produkter
och material i till verkningsprocessen, med andra ord att rätt kvalitet levereras i alla
led. Vanliga kontrollkostnader är mottagningskontroll , inspektion, övervakning,
till verkningskontroll och slutkontroll . Att ha kontrollkostnader under uppsikt är
viktigt så att inte kontrollerna kostar mer än man vinner på att vidhålla en
kvalitetsnivå.
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Reducering av kontroller i olika led betyder att ledtider kan reduceras och ekonomisk
vinning kan göras på grund av att onödiga kontroller kan elimineras. Supply chain
management erbjuder ett effektivt sätt att reducera just kontrollkostnader anser
Christopher (1998) eftersom filosofin bakom SCM är just att knyta samman hela
nätverket av verksamheter som ingår i den värdeskapande kedjan och på sätt kunna
reducera onödiga kontroller.

I och med att leverantör och kund enligt Christopher (1998) integrerar sina
verksamheter kan kunden lita på att hans leverantör levererar rätt produkt på rätt plats
i rätt tid till rätt kvalitet. Detta innebär att dubbelkontroll i samband med att en
produkt går över till nästa process (intern eller extern) kan tas bort, det räcker att
leverantören utför en kontroll av sin färdiga produkt istället för att även kunden skall
göra en utförlig mottagningskontroll , detta ill ustreras av bilden nedan där onödiga
kontrollstationer är överkryssade. Vinsterna är uppenbara och förutom minskade
kontrollkostnader sker en betydlig reducering av ledtider.

Figur 3. Intjänade kontroller vid införandet av ett kvalitetssystem.

2.3.2 Förebyggande kostnader

Till förebyggande kostnader brukar, enligt Sörqvist (1998), kostnader för
kvalitetsarbete som exempelvis förebyggande underhåll , utformandet av
specifikationer och kvalitetsprogram, utbildning av personal och anlitande av
konsulter räknas. Till förebyggande kostnader räknas även kostnader för att utveckla
och underhålla kvalitetssystem. Dessa förebyggande kostnader är av lite annorlunda
karaktär än de tre tidigare nämnda, denna form av kostnader kommer ej att försvinna
eftersom kvalitetsarbete präglas av ett ständigt arbete med att förbättra kvaliteten.
Däremot kommer de att ändra karaktär från att vara förebyggande för att upptäcka fel
till att vara förebyggande för att reducera antalet fel.

Enligt Hansson (1996) initierar införandet av ett kvalitetssystem även ett antal
kostnader för verksamheten som sedan stagnerar men på ett tidigt stadium överstiger
den ökade lönsamheten, exempel på sådana kostnader är:

• Tidsåtgång för den/de kvalitetsansvariga

• Dokumentation av verksamhetens arbetssätt och rutiner

• Kompetensutveckling av personal

• Kostnader för eventuell mätutrustning

• Tidsåtgång för uppföljning och mätning av kvaliteten

Extern
Lev

Mott.
Kontrol

Extern
Kund

Intern
Lev

Mott.
Kontrol

Förädlings
-process
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2.4 Kvali tetssystem

Kvalitetssystemet är enligt IVF (1989) det verktyg en organisation använder för att
leva upp till sin kvalitetspolicy samt uppställda mål och det omfattar alla
kvalitetspåverkande aktiviteter i ett företag samt sättet arbetet sker på.
Kvalitetssystemet skall fokusera på att förebygga problem snarare än att upptäcka fel
som begås. Definition av kvalitet enligt svensk standard SS-ISO 9000 (utgåva 3) är
enligt IVF (sida 210, 1989):

“Organisatorisk struktur, ansvar, rutiner, processer och resurser för att leda
och styra verksamheten med avseende på kvalitet.”

Uppbyggandet av ett kvalitetssystem innebär i praktiken att verksamhetens rutiner och
processer dokumenteras, Nordkvist (1996). Att nedskriva rutiner och instruktioner ger
ett bättre stöd i arbetet än muntliga instruktioner samtidigt som arbetet sker på ett
mera systematiskt till vägagångssätt vilket ligger som grund för en jämn kvalitet på
produkter eller tjänster.

2.5 Kvali tetssystemets histor ia

Utvecklingen av dagens kvalitetssystem började enligt Sandholm (1988) i mitten av
1950-talet inom det amerikanska försvaret och bakgrunden var att man vill e undvika
att ha kontrollanter hos leverantörerna för att försäkra sig om de levererade
produkternas kvalitet. I stället skulle leverantören följa en specificerad
till verkningsplan som uppfyllde köparens vill kor. Resultatet av dessa vill kor blev
kvalitetssystemsstandarderna MIL-Q-9858A (amerikanska försvaret) och AQAP-1
(NATO).

I Kanada och Storbritannien fortsattes sedan enligt Sandholm (1998) arbetet med att
utveckla nationella standarder för kvalitetssystem; BS 5750 (Britti sk standard) och
CAN-3 Z299 (Kanadensisk standard). I mitten av 80-talet utvecklade ISO,
International Organization for Standardization, en kvalitetsstandard kallad ISO 9000
som bygger på de fyra ovannämnda standarderna enligt Nordkvist (1996) och 1987
antogs ISO 9000 som ISO-standard och idag är över 90 länder anslutna via sina
respektive standardiseringsorganisationer.

2.6 Kvali tetssystemets omfattning

Kvalitetssystemet skall enligt IVF (1989) vara verksamhetsomspännande och beröra
alla aktiviteter som påverkar en produkts kvalitet. För att täcka in aktiviteter i en
produkts hela produktlivcykel kan enligt standard SS-ISO 9004 följande aktiviteter
ingå i kvalitetssystemet:

a)  marknadsföring och marknadsundersökning

b)  konstruktions-/specifikationsarbete och produktutveckling

c)  anskaffning

d)  planering och utveckling av processer

e)  produktion

f)  kontroll , provning och besiktning



Introduktion

9

g)  packning och förvaring

h)  försäljning och leverans

i)  installation och drift

j)  teknisk assistans och underhåll

k)  hantering efter slutanvändning

Kvalitetssystemet måste enligt IVF (1989) förstås anpassas till den organisation det
skall implementeras i och en utvärdering av vilka aktiviteter som skall i ngå i
kvalitetssystemet måste genomföras. Det är viktigt att en utvärdering av nyttan med
att införa en aktivitet i kvalitetssystemet sker för att förhindra att kvalitetssystemet bli r
onödigt stort och otympligt.

2.7 Kvali tetssystemets dokumentation

Dokumenteringen av kvalitetssystemet delas enligt ISO 9004 in i fyra delar;
kvalitetspolicy och rutiner, kvalitetsmanual, kvalitetsplaner och redovisade
kvalitetsdokument. En viktig del av dokumentationen är riktlinjer för åtkomst av
kvalitetsdokumentation samt hur ändringar och modifiering av dokumentation skall
utföras. I efterföljande underkapitel kommer kvalitetssystemets dokumentationsdelar
enligt IVF (1989) att presenteras.

2.7.1 Kvali tetspolicy och rutiner

De krav och bestämmelser som ett företag bestämt skall i ngå i dess kvalitetssystem
bör dokumenteras i form av policyförklaringar och rutinbeskrivningar, vilket
underlättar en gemensam uppfattning inom organisationen om kvalitetspolicy och
rutiner. Detta dokument benämns ofta som kvalitetshandboken. Om företaget har ett
standardiserat kvalitetssystem är det vanligt att kapitlen delas in efter standardens
rubriker och dess numrering.

I vissa fall i nkluderas även enligt IVF (1989) instruktioner, eventuella föreskrifter och
anvisningar samt formulär och blanketter. Även regler för till vägagångssätt vid
identifiering, distribution, insamling och bevarande av kvalitetsrelaterade dokument
bör dokumenteras.

2.7.2 Kvali tetsmanual

Kvalitetsmanualen är ett övergripande dokument som beskriver företagets procedurer
utan att gå in på detaljnivå, men innehåller referenser till mer detaljerade uppgifter i
kvalitetshandboken. Syftet med kvalitetsmanualen är att ge en bild av företaget och
dess kvalitetsarbete för kunder och andra intressenter utan att gå in på detaljnivå.

2.7.3 Kvali tetsplaner

Vid införandet av projekt vars syfte är att skapa nya produkter och/eller processer bör
skriftliga kvalitetsplaner för projektet utarbetas av ledningen.
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2.7.4 Redovisande kvali tetsdokument

Dessa dokument redovisar resultat av aktiviteter i verksamheten där krav på kvalitet är
påvisat. Dokumenten är till för att verifiera att förutbestämd kvalitet uppnåtts samt
kvalitetssystemets effektivitet.

2.8 Utveckling av kvali tetssystem

Eva Söderstädt är en verksam konsult för SEMCON Engineering AB som har
utvecklat en metod i form av ett antal faser som beskriver till vägagångssättet vid
utvecklingen av ett kvalitetssystem. Nedan presenteras metoden i form av ett
flödesschema.

Beslut att införa

kvalitetssystem

1

Tillsätta resurser

och ansvariga

2

Analysera 

nuläget

3

Upprätta

handlingsplan

4

Motivera

och utbilda

5

Dokumentera nuläget - 

justera

6

Interna 

revisioner

7

Fastställ

mätpunkter

8

Ständiga

förbättringar

9

Figur 4. Flödesschema över faser i Eva Söderstädts kvalitetssystemutvecklingsmetod.
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Fas 1. Beslut att införa kvali tetssystem

Det första steget mot ett kvalitetssystem är upptäckten av att något måste göras inom
kvalitetsområdet. Denna insyn är ofta följden av en försämrad situation inom
företaget, kunder byter leverantörer, lönsamheten sjunker och kostnaderna ökar.
Beslutet att införa ett kvalitetssystem skall i nitieras från ledningen och det är de som
skall formulera kvalitetspolicy och sätta kvalitetsmål för verksamheten och
kvalitetsarbetet.

• En Kvalitetspolicy är en organisations övergripande avsikter och inriktning vad
avser kvalitet, formellt uttalade av den högsta ledningen. Kvalitetspolicyn bör
vara förenlig med den övriga verksamheten, den bör också vara utformad på ett
sådant sätt att den fungerar som ett rättsnöre i kvalitetsfrågor.

• Ett kvalitetsmål skall vara mätbart, tidssatt, klart och koncist samt stå i
överensstämmelse med företagets kvalitetspolicy. Målen skall vara på
kvalitetsegenskaper som är väsentliga för organisationen Ett exempel på ett
kvalitetsmål är:

Mål: Minska leveransavvikelserna till hälften nästa 6-månaders period

Mått= Antal försenade leveranser/Alla leveranser

Alla medarbetare i organisationen har ett kvalitetsansvar och för att kvalitetsarbetet
skall bedrivas i hela verksamheten måste medarbetarna få reda på vilket ansvar just de
har. Ett sätt att förankra kvalitetsarbetet inom organisationen är att introducera kund-
leverantör förhållandet mellan företagets processer.

Fas 2. Till sätta resurser och ansvar iga

Denna fas består i att till dela resurser i form av personal, tid och pengar. I mån av
till gänglig personal bör en projektorganisation enligt bilden nedan skapas.

Figur 5. Projektorganisation enligt Eva Söderstädt.
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Fas 3. Analysera nuläget

Syftet med en nulägesanalys är att avslöja/finna svagheter och brister i verksamheten.
Resultatet av analysarbetet skall bli en handlingsplan. Nulägesanalysen bör utföras av
en utomstående konsult för att undvika så kallad hemmablindhet.

Genomförandet bör gå till på så sätt att en process följs från början till slut. Det första
steget är att gå igenom den befintliga dokumentation som eventuellt finns i form av
handböcker, rutiner, muntliga eller skriftliga instruktioner med mera. Det underlag
som finns jämföres sedan med de krav som finns från standarder, kunder och
verksamheten. Nästa steg bli r att få en uppfattning om hur de befintliga rutinerna
fungerar i praktiken. Detta kan åstadkommas genom att:

• intervjua personal

• ta stickprov på rutiner och operationer

• följa produktframtagning och eventuell dokumentation

• gå igenom avvikelse- och kassationsrapporter

Resultatet av nulägesanalysen skall bli en rapport där de fel och brister som påträffats
beskrivs och om möjli gt tänkbara åtgärder återges. För att underlätta överblicken bör
den innehålla följande:

• En kort inledning med uppgifter om vilka avdelningar som analyserats, när det
gjordes, och vilka som deltagit i arbetet.

• En sammanfattning av resultatet, beslutade korrigerande åtgärder (med
tidsplan), redan åtgärdade brister och detaljer om större brister. Det ger
företagsledningen en möjli ghet att sätta sig in i resultatet från nulägesanalysen
utan att behöva gå in på detaljer.

Fas 4. Upprätta handlingsplan

Ett företags framställande av produkter kan ses om ett antal processer. I ett
drömscenario leder alla processer till uppfyllnad av kundernas förväntningar. Det är
styrgruppens uppgift att identifiera företagets huvud- och stödprocesser så att de kan
styras till att svara upp mot specifika mål och krav.

Med utgångspunkt ifrån nulägesanalysen och de identifierade processerna kan nu en
handlingsplan arbetas fram. Av handlingsplanen skall framgå tid, resurser,
avstämningar/möten, ansvariga, färdigställandetid för huvud- och stödprocesser,
interna revisioner med mera.

Kontaktpunkterna och/eller gränssnitten mellan processerna är extra viktiga att
analysera med avseende på ansvar, befogenheter och samarbete på grund av att det är
ofta här oklarheter uppstår. Figuren nedan ger en bild av hur huvudprocesserna kan se
ut.
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Figur 6. En organisations huvudprocesser.

Fas 5. Motivera och utbilda

En förutsättning för ett kvalitetssystems framgång är att medarbetarna har till räcklig
kunskap och motivation, det är deras förmåga och skicklighet som bestämmer
kvaliteten för en produkt. Utbildning är inte bara en förutsättning för ett effektivt
kvalitetssystem. Kompetensutveckling för också med sig en rad konkurrensfördelar.

Starta med en grundlig undersökning av utbildningsbehovet i organisationen,
dokumentera sedan dessa enligt en fastställd rutin, definiera målen för utbildningen
och avsätt resurser i form av en budget för utbildningsinsatser.
Utbildningskategorierna kan vanligtvis delas upp i fyra kategorier:

• Chefer behöver utbildning i ledning av ett kvalitetssystem såväl som en allmän
kompetenshöjning inom ämnet kvalitet.

• Processägare behöver utbildning i kvalitetsstandard och processkartläggning för
att kunna motsvara de krav som ställs på dem.

• Övrig personal behöver en allmän kunskap inom ämnet kvalitet och information
om hur den enskilde medarbetaren kan styra och förbättra kvaliteten.

• I ett senare skede kommer det även att behövas en speciell utbildning av de
ansvariga för interna revisioner av kvalitetssystemet. Företaget måste utbilda
minst två personer på grund av att ingen får revidera sin egen avdelning.
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Fas 6. Dokumentera nuläget - justera

För att kunna styra verksamheten på ett effektivt sätt behövs gemensamma regler och
styrmedel. Dessa består av kvalitetspolicy, kvalitetsstyrningsprinciper, kvalitetsrutiner
och arbetsinstruktioner. Första steget är att undersöka och dokumentera hur arbetet
bedrivs idag. Ett bra sätt att beskriva en process är i form av flödesscheman. Nästa
steg bli r att bedöma hur processer och aktiviteter kan förbättras eller förenklas, hur
korrigerande åtgärder kan vidtas samt hur lämplig befintlig utrustning är i
sammanhanget.

Företagets verksamhet och processer skall beskrivas, dokumenteras och underhållas.
Om rutinerna kring dokumentationen fungerar bra bli r det enklare att utvärdera
kvalitetssystemet, att göra förbättringar och att utbilda medarbetare. Kvalitetssystemet
kan delas in i nivåer som bildar en bas för dokumentationen.

• Nivå 1 innehåller mål, affärsidé, policy, strategier, organisation och
kompetensutveckling.

• Nivå 2 redovisar de rutiner som styr verksamheten.

• Nivå 3 innehåller instruktioner för rutiner.

• Nivå 4 innehåller checklistor, blanketter och andra verktyg som behövs.

Det vanligaste sättet för ett företag att beskriva sitt kvalitetssystem är i form av
processbeskrivningar i en handbok. Alla dokument skall allti d vara aktuella, gilti ga
och till gängliga för alla medarbetare

Fas 7. Interna revisioner

För att kunna utvärdera kvalitetssystemet och avgöra vilka förändringar som kan göras
bör företaget utföra kvalitetsrevisioner. En revision har två huvudsyften; att
kontrollera om företagets beskrivningar av rutiner stämmer överens med verkligheten
och skapa förutsättningar för att förbättra en aktivitet eller rutin. Revisioner kan delas
in i tre typer, var och en med sitt eget syfte.

• Systemrevision är en systematisk granskning av en organisations kvalitetssystem
för att avgöra om instruktioner och rutiner följer den standard systemet revideras
mot och att de rutiner och instruktioner som finns fungerar och till ämpas.

• Produktrevision har till syfte att bedöma kvaliteten på leveransklara produkter.
Hänsyn tas både till i nterna krav och kundens krav vid bedömning av kvaliteten.

• Processrevision syftar till att säkerställa att en process utförs under kontrollerade
förhållanden

En revision kräver ingalunda ett färdigt kvalitetssystem, en revision kan utföras på
enskilda processer. Eftersom en revision är ett utmärkt sätt att samla underlag för
beslut om förbättringar bör de komma igång i ett tidigt stadium.

En förutsättning för att en kvalitetsrevision skall bli l yckad är att den är välplanerad.
Den utsedde revisorns första uppgift bli r att nedteckna en handlingsplan för
kvalitetsrevisionen. Planen skall i nnehålla omfattning, tidsplaner, rutiner och regler
för dokumentation med mera.
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I revisionsarbetet bör revisorn ha stöd i form av en checklista. Revisorn skall föra
anteckningar om identifierade konkreta avvikelser och påståenden.
Revisionsrapporten ligger sedan till grund för korrigeringar och ledningens
kvalitetsstyrning. En kategorisering av bristerna underlättar uppföljning av
prioriterade brister.

• Allvarlig brist (grad 3).

1.  Strider mot de existerande interna rutinerna.

2.  Kommer allvarligt att försämra produktens eller tjänstens kvalitet.

3.  Måste åtgärdas omedelbart.

• Brist (grad 2).

 1. Uppfyller inte de krav som ställs i interna rutiner.

 2. Kan försämra kvaliteten på produkten eller varan.

• Anmärkning (grad 1).

En isolerad avvikelse utan större inverkan på kvaliteten. Åtgärdas direkt eller
vid kommande revision.

Fas 8. Fastställ mätpunkter

För att bli kvitt ett fel i en process är det avgörande att en produkt kan spåras hela
vägen genom processkedjan. Det är viktigt att upprätta fasta mätpunkter eftersom det
är omöjli gt att åtgärda ett fel i processkedjan om ingen information om var felet
uppstår går att frambringa. Kontroller och dokumentation av vilka typer av fel som
uppstått, vad felen beror på och vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra
processen skall upprättas.
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Fas 9. Ständiga förbätt r ingar

Ett kvalitetssystem bli r aldrig färdigt, det krävs ständigt nya förbättringar av processer
och aktiviteter för att nå så hög kvalitet som möjli gt. Demings kvalitetscirkel nedan
beskriver arbetet med ständig förbättring på ett ill ustrativt sätt.

Figur 7. Demings kvalitetscirkel ill ustrerad av Eva Söderstädt (1995).

• För att nå de resultat och mål som finns uppsatta krävs planering av alla de
aktiviteter som påverkar produktens kvalitet.

• Utförandet skall göras med den kompetens och de verktyg som behövs.

• En kontroll av resultatet är nödvändigt för att verifiera att allt gått som planerat.

• Åtgärder innebär att felaktiga rutiner rensas bort, för att inte samma fel skall
uppstå igen.

Efter varje varv i Demings kvalitetscirkel är företaget ett steg närmare målet, inga fel.
I takt med att mer och mer görs rätt från början bli r vinsterna med ett kvalitetssystem
mera tydligt synliga i form av ökad produktivitet, bättre kundrelationer, ökade
marknadsandelar och förbättrat ekonomiskt resultat.
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3 Problembeskr ivning

Ett kontinuerligt förändringsarbete att uppnå konkurrensfördelar har enligt
Christopher (1998) under en längre tid förekommit hos en majoritet av de till verkande
företagen i Västeuropa. Det har dock på senare tid blivit allt vanligare att använda
logistik och Supply chain management som ett medel att nå dessa konkurrensfördelar
i form av reducerade kostnader och ökad kundservice. En följd av denna nya filosofi
är att kravet från kunder på leverantören att kunna validera organisationens
kvalitetsarbete, garantera en jämn produktkvalitet och uppfylla kundens fördefinierade
krav har ökat. Det vanligaste sättet att göra detta är genom certifiering av företagets
kvalitetssystem. Ungefär samtidigt har det enligt Sandholm (1995) blivit en ökad
acceptans för att använda kvalitetsarbete som ett medel för att uppnå högre lönsamhet.

Behovet av ett kvalitetssystem har därmed ökat samtidigt som utbudet av stöd i
till vägagångssättet vid utveckling av kvalitetssystem är begränsat. Merparten av den
information som kan nås är ISO 9000 standardernas råd eller en omskrivning av dem.
Dessa råd består av vad som skall i ngå i ett kvalitetssystem och ej hur man skall gå
till väga för att införa ett kvalitetssystem.

Problemställningen för examensarbetet är:

Att utveckla en modell som beskriver till vägagångssättet vid utvecklingen
av kvalitetssystem i medelstora företag.

Som utgångspunkt för modellen kommer jag att använda Eva Söderstädts modell för
utveckling av kvalitetssystem. Anledningen till att jag vill utveckla en egen modell är
att Eva Söderstädts modell enligt min mening är för översiktlig i beskrivandet av
till vägagångssättet och inte pekar på innehållet i faserna och det önskade resultatet av
faserna.

3.1 Avgränsning

Utveckling av kvalitetssystem är ett brett ämnesområde och det skulle ta för mycket
tid i anspråk att utforma en komplett modell som behandlar varje fas i utvecklingen av
ett kvalitetssystem i detalj . Jag kommer därför att fokusera på att identifiera de mest
kriti ska faserna i utvecklingen av kvalitetssystem och beskriva dessa i detalj . Med
kritiska faser menas faser som är markant avgörande för slutresultatet och framgången
i det fortsatta arbetet med utvecklingen av kvalitetssystemet. Som kritiska faser
benämns även faser där ytterligare information ger ett förändrat till vägagångssätt än
om informationen är knapphändig.

Modellen riktar sig till medelstora till verkande företag med ett fåtal större kunder.
Anledningen är att deras behov av kvalitetssystem är stort samtidigt som resurserna är
knappa. Att själva kunna planera och genomföra en så stor del som möjli gt vid
införandet av kvalitetssystem utan externa aktörer är därför av stor vikt. Min
definition av medelstora företag är företag där antalet anställda är mellan 10 och 150.
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3.2 Förväntat resultat

Det förväntade resultatet är en egenutvecklad modell som beskriver
till vägagångssättet vid utvecklingen av ett kvalitetssystem med hänvisning till den
tidigare presenterade avgränsningen.
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4. Metod

För att kunna besvara min frågeställning behöver jag samla in information, bearbeta
den insamlade informationen och slutligen analysera den (Patel och Davidson, 1994).
Det finns ett antal olika metoder att samla in information på och vilken metod som
väljs kommer an på vilken metod som bäst kan ge svar på den aktuella
frågeställningen i förhållande till den tid som står till ens förfogande enligt Patel och
Davidson (1994).

Jag kommer nu att presentera för mig relevanta metoder att besvara min frågeställning
och behandla dess för- och nackdelar. De metoder jag valt ut har jag valt mot
bakgrund av karaktären på min problemställning och det faktum att den information
jag söker antingen finns dokumenterad i form av utvecklingsmodeller, utvärderingar
av kompletta kvalitetssystem eller som icke dokumenterad information i form av
kunskap som innehas av medarbetare i företag som utvecklat kvalitetssystem.

4.1 Dokumentstudie

Traditionellt användes, enligt Patel och Tebelius (1987), beteckningen dokument för
information som nedtecknats eller tryckts, men idag används beteckningen dokument
även för en mängd av andra informationsmedier:

• Statistik och regler (mantalslängder, protokoll ).

• Off iciella handlingar (diarier, protokoll ).

• Privata handlingar (brev, självbiografier, dagböcker).

• Litteratur (biografer, skönlitteratur, facklitteratur).

• “Kortli vade” dokument (tidningar, broschyrer, aff ischer).

Beroende på vilket forskningsproblem som skall undersökas får informationen sökas
på olika platser och i olika typer av dokument. Oftast är det inte till räckligt att
använda sig endast av en typ av dokument från en källa. För att kunna besvara
problemställningen så heltäckande som möjli gt bör dokumenten vara av olika sort och
komma från skilda håll . Den typ av dokument som är intressanta för att besvara min
problemställning är litteratur i form av facklitteratur som beskriver området
kvalitetssystem och utvecklingen av dessa.

En viktig skill nad, enligt Patel och Tebelius (1987), mellan dokument och andra
tekniker att insamla information är att när det gäller dokument har forskaren ingen
kontroll över till komsten av dokumentet. För att undvika att skapa en skev bild av
verkligheten måste de fakta forskaren använder sig av kunna fastställas som
“sannolika”. För att åstadkomma detta behöver forskaren använda sig av källkriti k.
Några av de frågeställningar forskaren behöver ta ställning till i samband med detta är:

• Hur och när har dokumentet till kommit.

• Var och varför har dokumentet till kommit.

• Av vem har dokumentet till kommit.

• Är dokumentet ett original eller en förfalskning.
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Om dokumentet är i verbal form är det viktigt att avgöra om det är en faktisk
beskrivning eller en beskrivande analys. För att avgöra detta klassas dokumentet
utifrån närheten till givaren av informationen. Ögonvittnesskildringar och
förstahandsrapporteringar går under beteckningen primär-källor och alla övriga
dokument, förutom förfalskningar, går under beteckningen sekundär-källor. Nedan är
ett citat ur Patel och Tebelius (1987, s 84) som behandlar tolkning av dokument.

“Tolkningar av dokument är alltså ett samspel mellan fakta, så som de
sannolikt inträffade, dokumentets upphovsman, hans kultur och tidsålder
samt forskarens tankar om den nuvarande kulturen och tidsåldern.”

4.1.1 För- och nackdelar med dokumentstudie

Fördelar med en dokumentstudie enligt Troye och Grönhaug (1989) är att det kan ge
en snabb och grundlig introduktion till ett ämnesområde samtidigt som den kan
användas för att gilti gförklara det egna publicerade materialet. En nackdel med
dokumentstudie är att eftersom endast befintligt material används kan det vara svårt
att komma fram till något nytt anser Troy och Grönhaug (1989). Enligt Patel och
Tebelius (1987) är en ytterligare nackdel att om forskaren inte är vaksam mot
upphovspersonens syftet med att skapa dokumentet eller dennes synvinkel på frågan
finns det även risk för oavsiktlig snedvridning av förhållanden.

4.2 Intervju

Avsikten med en intervju anser Kylén och Vestlund (1984) vara att samla in fakta.
Detta gör vi genom att ta reda på sakuppgifter, kunskaper, utreder en
händelseutveckling eller studerar olika arbetsrutiner. Sakuppgifter benämns som
hårddata och känslor samt relationer benämns som mjukdata.

En intervju kan utföras i många olika former. Formerna är parintervju, gruppintervju,
panelintervju, och dubbelintervju. Den vanligaste formen i forskningssammanhang
enligt Kylén och Vestlund (1984) är parintervju, denna form av intervju har två
deltagare; en intervjuare och en respondent. Med respondent menas individen som
intervjuas.

En förutsättning för att en intervju skall ge det önskade resultatet är enligt Kylén och
Vestlund (1984) att det existerar ett samarbete mellan intervjuare och respondent. För
att detta skall ske bör intervjuaren informera respondenten om syftet med intervjun
samt hur intervjun är upplagd. Respondenten bör även innan intervjun startat
informeras om dennes betydelse för undersökningen samt valmöjli gheter till
anonymitet anser Rubenowitz (1980).

I arbetet med att insamla information finns det enligt Patel och Davidson (1994) två
dimensioner vi måste ta ställning till . Den första är graden av standardisering och den
andra är graden av strukturering. Om en intervju görs med låg grad av standardisering
formulerar intervjuaren frågorna under intervjun och frågorna ställs i den ordning som
passar bäst för varje individuell respondent. Om graden av standardisering däremot
skulle vara hög skulle intervjuaren ställa samma frågor i samma ordning till alla
respondenter. Graden av standardisering har betydelse för hur materialet från intervjun
skall användas, om materialet skall utsättas för jämförelse och generaliseringar är det
standardiserade till vägagångssättet att föredra.
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Graden av strukturering i intervjun påverkar enligt Patel och Tebelius (1987)
respondentens möjli ghet till svarsutrymme på ställda frågor. En intervju med hög grad
av strukturering eftersträvar en hög precision med avseende på frågans avgränsning
och räckvidd. En ostrukturerad intervju däremot erbjuder respondenten stor möjli ghet
till att fritt tolka en fråga beroende på sin egen inställning och tidigare erfarenheter.
Respondenten erbjuds även möjli gheten att motivera sina svar.

4.2.1 För- och nackdelar med intervju

Rubenowitz (1980) anser att en fördel med intervju som teknik att insamla
information är att den är flexibel, en orsak är möjli gheten att komplettera med
följdfrågor för att ge en helhetsbild av respondentens synpunkter och upplevelser.
Ytterligare en fördel anser han vara intervjuarens möjli ghet att reda ut oklarheter för
respondenten med avseende på en frågas syfte och/eller betydelsen av ingående ord.
Nackdelar med intervju som teknik för insamling av information är enligt Rubenowitz
(1980) att den är tids- och resurskrävande. För att genomföra en intervju måste både
intervjuaren och respondenten avsätta tid till att planera och genomföra intervjun.
Intervjuaren måste sedan även sammanställa materialet. Ytterligare en nackdel och
enligt Rubenowitz (1980) den allvarligaste är att oavsett den intervjuandes strävan till
objektivitet är det nära nog omöjli gt att inte påverka respondenten och dennes svar.

4.3 Enkät

Enkäter li knar till stor del intervjuer men en viktig skill nad enligt Patel och Tebelius
(1987) är att vid användandet av enkäter finns inte någon möjli ghet att ställa
kompletterande frågor. Det är därför extra viktigt att vara systematisk i konstruerandet
av frågorna och försäkra sig om att frågorna täcker in hela problemområdet. Om
framställaren av enkäten är närvarande när respondenten svarar på frågorna, så kallad
“enkät under ledning” , har däremot intervjuaren en möjli ghet att förtydliga frågor och
på så sätt undvika missuppfattningar av frågor från respondenten.

4.3.1 För- och nackdelar med enkät

Några av fördelarna med enkäter är enligt Rubenowitz (1980) att metoden är
resurssnål, det innebär att under en till gänglig tidsperiod kan betydligt fler människor
nås med enkäter än om exempelvis metoden intervju används. Andra fördelar anser
han vara att intervjuare eller observatör undviker att påverkar svaren eller tolkningar
samt att det material som insamlas genom enkäter är enkelt att sammanställa
statistiskt om graden av struktureringen och standardisering på frågorna varit hög.

En nackdel med användandet av enkät som metod att insamla information är enligt
Rubenowitz (1980) att bortfallet vanligtvis är stort vid användandet av enkäter. Även
det faktum att kontrollen av att frågor inte missuppfattas är minimal samtidigt som
möjli gheten till följdfrågor inte finns är två ytterligare nackdelar med enkäter.
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4.4 Val av metod

Med utgångspunkt från den aktuella problemställningen bör forskaren enligt
Rubenowitz (1980) i valet av metod ta ställning till följande frågor:

(1)  Vilka alternativa metoder står till buds för att belysa problemet?

(2)  Vilken eller vilka metoder ger data av störst relevans för problemet?

(3)  Vilka praktiska och realistiska möjli gheter finns att använda de olika alternativa
metoderna?

(4)  Vilken eller vilka är att föredra från tids- och kostnadssynpunkt?

Mot bakgrund av ovanstående frågeställningar och den aktuella problemställningen
har jag valt metoderna intervju och dokumentstudie.

Valet av intervju som insamlingsteknik av fakta grundar sig på att den information jag
behöver om tillvägagångssättet vid utvecklingen av kvalitetssystem innehas av de som
varit med och utvecklat eller förvaltar system i dagsläget. Det är deras, vanligtvis
kvalitetsansvariges kunskaper och synpunkter av utvecklingsarbetet jag är intresserad
av för att kunna få en bild av vilka steg i utvecklingen av kvalitetssystemet största
kraftsamlingen skall l äggas på. Att använda intervju som teknik att insamla
information ger mig även en möjli ghet att ställa kompletterande frågor till
respondenten och mera detaljerat förklara syftet med de enskilda frågorna och vilka
typ av svar jag är ute efter. Nackdelen med att jag väljer intervju är att antalet
respondenter bli r färre än om jag till exempel hade använt tekniken enkät för
informationsinsamling. Detta bli r en följd av att intervju som teknik att insamla
information är mer tids- och resurskrävande än enkäter.

Genom att använda metoden dokumentstudie ges jag en möjli ghet att förklara begrepp
och bättre beskriva vad som skall i ngå i och det önskade resultatet av de olika faserna
som framkommit som extra intressanta i intervjuerna.

Anledningen till att jag inte valde metoden enkätundersökning är att de frågor jag vill
ha svar på är av den typen som behöver kompletteringsfrågor och det är svårt att
genomföra med metoden enkätundersökning. Ett ytterligare argument mot
enkätundersökning är att jag för att lösa min problemställning vill t a del av en del
synpunkter som är svåra att få fram genom en direkt fråga, respondenten skall i stället
uppmuntras att svara fritt på ett antal övergripande frågor. En nackdel med att inte
använda enkät bli r som jag nämnt tidigare att jag ej får möjli gheten att intervjua ett
större antal respondenter.

4.5 Bearbetning av insamlad information

För att kunna ta del av den information jag kommer att erhålla genom metoden
intervju väljer jag att bearbeta informationen på ett kvalitativt till vägagångssätt. Det
kvalitativa till vägagångssättet har enligt Patel och Davidson (1994) syftet att mynna ut
i en förståelse och helhetsupplevelse av respondentens åsikter. Bakom valet av
kvalitativ bearbetning av informationen ligger att jag för att besvara min frågeställning
måste analysera respondenternas åsikter och dra en gemensam slutsats utifrån dem.
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5. Genomförande

I detta kapitel kommer genomförande av intervju och dokumentstudie att redovisas
samt resultatet av informationsinsamlingen.

5.1 Val av respondenter

Den population jag är intresserad av att intervjua är kvalitetsansvariga i medelstora
(10 till 150 anställda) till verkande företag. Valet av respondentens placering inom
organisationen grundas på att jag anser att kvalitetsansvariga är de mest kompetenta i
ett företag att besvara mina frågor inom området kvalitetssystem. I min undersökning
kommer jag ej att intervjua hela populationen utan genomföra slumpmässigt urval ur
gruppen. Antalet respondenter kommer att vara 4 stycken och belägna inom Skövde
kommun. Att jag begränsade mig till Skövderegionen beror på att jag skall utföra
besöksintervju och det skulle underlätta resa till respondenten. Dessutom är frågornas
karaktär generella och respondentens geografiska placering irrelevant. Bakom valet att
endast fyra respondenter skall i ntervjuas ligger att jag anser att innehållet i den
information som erhålls genom intervjuerna inte skulle förändras avsevärt om antalet
respondenter varit större, detta beror på frågornas generella karaktär. Ett ytterligare
argument är att metoden intervju är tidsödande och sannolikheten av liknande
synpunkter på införandet av ett kvalitetssystem på grund av att respondenternas
företag liknar varandra med avseende mot verksamhet och storlek.

För att identifiera respondenter använde jag en företagsregistersida på Internet, med
adressen <http://www.foretagsfakta.se/db/> där jag letade upp och skrev ner
telefonnumren till de företag som passade min profil . Sedan ringde jag upp
kvalitetsansvariga i respektive organisation i ingen speciell ordning till s jag hade
bokat fyra stycken intervjuer. I samband med bokning av tid för intervju informerade
jag den tillt änkte respondenten om bakgrunden till i ntervjun och dess syfte samt
respondentens roll i examensarbetet.

5.2 Konstruktion av intervjufrågor

I arbetet med att konstruera intervjufrågor började jag med att dela in de enskilda
intervjuerna i tre delar för att respondenten lättare skulle förstå frågornas
sammanhang.

• Del 1 bestod av allmänna frågor angående företaget, dess verksamhet och
bakgrundsfrågor kring organisationens kvalitetssystem.

• Del 2 innehåller övergripande frågor angående respondentens synpunkter på
utveckling av kvalitetssystem.

• Del 3 innehåller en rad detaljerade frågor om utveckling av kvalitetssystem med
utgångspunkt från Eva Söderstädts modell .
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Med utgångspunkt från ovannämnda styckindelning gick jag till väga på följande sätt i
genomförandet av intervjuerna. Jag började med att presentera mig själv, utbildningen
och inriktningen på mitt examensarbete. Sedan övergick jag till att beskriva vad jag
vill e få ut av intervjuerna samt betydelsen av respondentens svar för examensarbetet.

Efter genomgång av del 1 och 2 visade jag upp Eva Söderstädts flödesschema och
ställde frågor för att få reda på om modellen stämde överens med respondentens syn
på utveckling av kvalitetssystem. Sedan ställde jag frågor ur del 3 och därefter tog jag
reda på om respondenten hade något att till ägga som jag inte hade behandlat i mina
frågor och sedan avslutades intervjun.

5.3 Er farenheter från intervjuerna

Graden av strukturering i intervjuerna varierade beroende på vilken del av intervjun
jag befann mig i. På grund av intervjuernas upplägg hade jag möjli ghet att efter de
allmänna frågorna gå till baka i del tre och ställa detaljerade frågor inom områden jag
ansåg att vi inte hade behandlat till räckligt ingående. Graden av standardisering i
frågorna var också varierande beroende på att jag vill e få respondenten att berätta så
mycket som möjli gt själv och få intervjun att efterlikna en dialog till så stor del som
möjli gt. En reflektion på detta till vägagångssätt vid intervju är att alla frågor inte
kunde besvaras av samtliga respondenter men inom de områden respondenten var
kunnig och hade åsikter gav intervjun ett intressant material. Just upplägget att varva
övergripande och detaljerade frågor fick mig att på ett effektivt sätt kunna ställa
kompletterande frågor inom områden respondenten inte behandlade till fredsställande
på egen hand.

5.4 Val av dokumentstudieobjekt

I dokumentstudien kommer jag att använda böckerna:

Institutet för verkstadsforskning (1989) 9000 Goda råd. Att bygga kvalitetssystem i
företag. Göteborg: Institutet för verkstadsforskning.

Nordkvist, H. (1996) Kvalitetssystemet ISO 9000. Stockholm: Liber Utbildning.

Söderstädt, E. (1995) Första steget mot kvalitet. Halmstad: Semcon och Liber-
Hermods AB.

Bakgrunden till att jag kommer att genomföra dokumentstudie är att boken 9000
Goda råd erbjuder en bra presentation av vad som skall i ngå i ett kvalitetssystem
enligt de olika ISO 9000 standarderna. En studie av denna bok kan därför ge mig
komplement till det som står i Eva Söderstädts bok med avseende på resultat i olika
utvecklingsfaser.

Nordkvists bok, Kvalitetssystemet ISO 9000, innehåller ett fåtal tips för
till vägagångssättet vid utveckling av kvalitetssystem samt behandlar en del av ISO
9000 standardernas krav med beskrivande text.

Boken Första steget mot kvalitet av Eva Söderstädt presenterar den modell för
utveckling av kvalitetssystem jag haft som bakgrund till i ntervjuerna. En djupare
studie av författarinnans åsikter om utveckling av kvalitetssystem är därför av största
vikt vid utvecklingen av min modell .
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Efter intervjuerna är utförda och sammanställda kommer litteraturstudie att ske i
samband med analys av det insamlade materialet och framtagandet av en
utvecklingsmodell för kvalitetssystem.

5.5 Materialpresentation av information insamlad genom intervju

Jag kommer att inleda med att kort beskriva de respondenter som medverkat i
intervjuerna och därefter presentera en sammanställning av respondenternas svar. För
att underlätta överblickbarheten har materialet delats in i rubriker beroende på vilket
område inom utveckling av kvalitetssystem svaren behandlar.

• Samtliga respondenter arbetar som kvalitetsansvariga inom företag där antalet
anställda är 10 till 150. Företagens verksamhet är till verkning och montering till
ett fåtal stora kunder inom industrisektorn.

• Två av företagen, nummer 1 och 2, är under certifiering enligt en ISO 9000
standard och de övriga två , nummer 3 och 4, är certifierade enligt en ISO 9000
standard sedan några år till baka.

• Antalet anställda, i företag nummer 1, 2 och 3, ligger mellan 15 och 50. Antalet
anställda i företag nummer 4 är runt 100 talet. Samtliga företag ingår även i en
koncern.

• Respondenternas egna utbildning/erfarenhet av kvalitetsarbete varierade kraftigt.
Tre av respondenterna hade sedan tidigare erfarenhet av implementering av ett
kvalitetssystem i en verksamhet.

Den främsta orsaken till att införa ett kvalitetssystem och certifiera det enligt en ISO
9000 standard är kundkrav. Anledningen till att ingen djupare presentation av
företagen och respondenterna presenteras är respondenternas och i förlängningen
verksamheternas önskemål om anonymitet. Orsaken är att eftersom information om
vad som upplevts som problematiskt i utvecklingen av kvalitetssystem presenteras kan
det innebära negativ reklam för företagen i fråga. Önskemålen om anonymitet från
respondenterna grundade sig på att de inte vill e bli direktciterade eftersom den
information de lämnar ut grundar sig på personliga åsikter som ej backats upp av
vetenskapliga studier.

5.5.1 Resurstill delning

Tre av respondenterna tryckte på att resurstill delning är av yttersta vikt för att arbetet
med kvalitetssystemet skall l yckas, respondenternas synpunkter var att till delning av
resurser skall ske i ett så tidigt skede som möjli gt i utvecklingen av ett
kvalitetssystem. Detta medför att kvalitetsansvariga kan utbildas och en projektplan
med hänsyn till resurser under förfogande kan utformas. I resurstill delningen skall
ansvar, befogenheter, budget och tidsavsättning klargöras.

Speciellt ti dsavsättningen upplevde en av respondenterna var extra viktig i mindre
företag där antalet anställda är få och arbetsuppgifterna många; ingen arbetar endast
med kvalitet. Utan klart definierad resurstill delning bli r resultatet att kvalitetsarbete
endast bedrivs när arbetsbelastningen är låg och står helt still a när det är mycket att
göra, med andra ord finns det inga klara prioriteringsregler.
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Alla tre ansåg vidare att ansvaret skall fördelas ut i organisationen och så många som
möjli gt skall bli i nvolverade, detta hjälper till att motivera personalen.
Kvalitetsansvariga i aktiviteter skall vara de som arbetar i aktiviteten och kan
verksamheten, detta underlättar rutinförändringar och ökar ansvarskännandet ansåg
vidare en av respondenterna.

5.5.2 Utbildning

Utbildning av medarbetare i organisationen inom ämnet kvalitetsarbete var även detta
något som tre av respondenterna såg som avgörande för hur resultatet av
kvalitetssystemet skulle bli . Innan ett beslut fattas av ledningen att införa ett
kvalitetssystem i verksamheten ansåg de att ledningen skall utbildas i vad det innebär
att implementera ett kvalitetssystem så att de är införstådda i projektets omfattning
och resursåtgång.

Vidare ansåg speciellt två av respondenterna att utbildning skall ske för samtliga i
verksamheten och ett bra till vägagångssätt är att utföra enskilda samtal med de
anställda för att utreda deras kunskap inom kvalitetsarbete och därefter bestämma vad
de behöver lära sig och sätta upp individuella mål. Även uppföljning av utbildningen
rekommenderas. Företag nummer 1 och 2 har i dagsläget undersökt personalens
kunskapsnivå och skall påbörja utbildning.

5.5.3 Motivera

Motivering av personal var en punkt som respondenter från företag 1 och 3 ansåg vara
viktigt för att kvalitetsarbetet skall fortskrida enligt plan och utmynna i ett
kvalitetssystem med ständiga förbättringar. Klargör och motivera syftet för samtliga
inblandade i olika former av kvalitetsarbete för att undvika missförstånd, detta är
speciellt viktigt vid revision för att undvika att de som arbetar vid den reviderade
processen inte känner att de bli r granskade.

Om personal ständigt informeras om kvalitetssituationen och kommande åtgärder och
deras förslag på kvalitetsförändringar bli r tagna på allvar bli r de även mer stimulerade
och engagerade i kvalitetsarbetet. En viktig tumregel som efterföljs i företag nummer
3 är att aldrig nonchalera synpunkter från anställda utan att ta allt på allvar och
informera och återrapportera åtgärder för individen, detta motiverar medarbetare till
att engagera sig i kvalitetsarbetet.

5.5.4 Nulägesanalys/Dokumentation

Genomgående för alla fyra respondenter var deras åsikt att söka minimal förändring i
organisationen för att nå upp till standardernas krav, dokumentera nuläget och jämför
med standardernas krav och justera sedan till s företaget lever upp till dem.

Respondent från företag 3 tryckte på att alla berörda parter av en tänkt
rutinbeskrivning skall vara med/delaktiga i framtagandet av dem för att försäkra sig
om att det som dokumenteras stämmer och efterföljs.
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5.5.5 Revision

De flesta av respondenterna ansåg att revisioner är en källa till mi ssförstånd och
problem. För att undvika detta bör syftet förklaras för de som är delaktiga i den
reviderande processen för att undvika att involverade känner sig granskade och bli r
negativa till kvalitetsarbete. Revision ansåg de kan påbörjas på enskilda processer
innan kvalitetssystemet är komplett.

5.5.6 Mätpunkter/nyckeltal

Respondenterna från företag 3 och 4 vars kvalitetssystem redan är
tredjepartscertifierade tog upp framtagandet av mätpunkter och nyckeltal som en
viktig förutsättning för att uppnå resultat med kvalitetssystemet. Att ett
kvalitetssystem är tredjepartscertifierat innebär enligt IVF (1989) att kvalitetssystemet
blivit godkänt av en tredjepartscertifieringsfirma. Mätpunkter ansåg respondenterna är
bra för ständiga förbättringar och mätpunkter håller uppe takten på kvalitetsarbetet om
mål för mätpunkterna ställs upp och följs upp. Mätpunkter är även ett effektivt
verktyg för att rikta insatserna i kvalitetsarbetet, erhålla tidiga varningstecken på
felaktigheter i verksamheten samt för att styra arbetet.

I identifiering av mätpunkter skall de som arbetar i den aktuella aktiviteten vara
involverade för att få förståelse för mätpunktens syfte och vara intresserade i
uppföljningen. Respondenterna från företag nummer 3 och 4 ansåg även att företag
skall försöka att identifiera mätpunkter i icke kärnverksamhet på grund av att
kontrollen i dessa aktiviteter ej brukar vara till fredsställande och ingen har någon
uppfattning om utbredningen av kvalitetsbristkostnaderna. I dessa aktiviteter kan det
till en början dyka upp motstånd på grund av att dessa funktioner inte är vana vid
uppföljningsarbete i form av nyckeltal.

5.5.7 Ständiga förbätt r ingar

Arbetet med ständiga förbättringar tar aldrig slut, det är ett kontinuerligt arbete med
att förbättra processer. I företag 1, 3 och 4 finns ett kontinuerligt arbete med ständiga
förbättringar genom att hålla möten med jämna tidsintervall där kvalitetsarbetet följs
upp och utvärderas, vad som behandlas på mötena beror på företagets profilering inom
kvalitetsarbetet. Viktigt är att efter mötena informera verksamhetens anställda om
situation och kommande åtgärder.

5.5.8 Utvärdering av Eva Söderstädts modell

Alla respondenter överensstämde med Eva Söderstädts modell för utveckling av
kvalitetssystem och de synpunkter som fanns på förändring av modellen var att
utbildning borde tidigareläggas och delas upp i ett flertal mindre utbildningsfaser. Den
första utbildningsvågen borde vara utbildning av ledning innan beslut om införande
och den andra utbildningsvågen i samband med utnämning av kvalitetsansvariga och
nulägesanalys. Sedan bör en massiv utbildning av hela verksamheten utföras med
uppföljning enligt respondenterna.
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5.5.9 Inblandning av extern hjälp

Alla fyra respondenter hade synpunkter på involvering av extern hjälp, detta berodde
på att samtliga någon gång involverat extern hjälp i form av konsulter.
Respondenterna ansåg att konsulter ger ett bra stöd i planeringsarbetet vid införandet
av ett kvalitetssystem på grund av deras stora kunskap inom området. Konsulter är
även bra på att ge stöd i tolkning av standard och fungera som bollplank på grund av
tidigare erfarenhet vid införande av kvalitetssystem.

Respondent från företag nummer 3 ansåg även att vid införandet av ett kvalitetssystem
måste någon med erfarenhet närvara för resultatet skall bli enligt förväntningarna.
Detta för att undvika nybörjarmisstag som kan bli väldigt kostsamma.

Samtliga respondenter hade även något negativt att säga om inblandningen av extern
hjälp. Om extern hjälp i form av konsulter involveras i det praktiska arbetet med att
införa ett kvalitetssystem finns en stor risk att arbetet försvåras i onödan, krångliga
beteckningar och diagram används där enkla beskrivningar är önskvärda för att
motsvara de anställdas nivå. Identifiera därför användarna av dokumenten och anpassa
dem därefter.

En annan fara när en konsult driver kvalitetsarbetet är att kvalitetsarbetet inte
förankras i organisationen. När konsulten ger sig av avstannar kvalitetsarbetet på
grund av att ingen i organisationen kan ta över ansvaret för kvalitetssystemet samtidigt
som inget engagemang existerar.

5.5.10 Dator isering av kvali tetssystem

Företag nummer 3 och 4 som varit tredjepartscertifierade en tid gav även intressanta
synpunkter om elektronisk hantering av kvalitetssystemets dokument. Båda ansåg
vidare att överföring till elektronisk dokumenthantering är oundvikligt i längden när
kvalitetssystemet varit operativt en tid. Om datorisering av kvalitetssystem är planerat
bör den aktuella programvaran vara involverad i utvecklingsstadiet för att senare
slippa ändra dokument för att anpassa dem till av systemet fördefinierad layout. En
organisation får även mycket gratis om ett standardsystem används; exempel är layout
och olika dokumenttyper.

Vid införandet av elektronisk dokumenthantering bör implementeringen påbörjas
uppifrån och ned, med andra ord överförs till en början övergripande dokument och
sist detaljdokument som exempelvis arbetsinstruktioner. Vinster vid datorisering av
kvalitetssystemet är att rutiner och dokument uppdateras samtidigt, tidigare var det
vanligt att rutiner uppdateras men dokumenten kunde dröja i veckor. Till gängligheten
av dokument ökar även i organisationen och hanteringen rationaliseras.
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5.5.11 Övr iga synpunkter på utveckling och förvaltning av kvali tetssystem

Nedan redovisas synpunkter som framkommit under intervjuerna men inte passar
under någon av rubrikerna ovan.

• Ledningens fulla engagemang och stöd krävs för att det skall vara möjli gt att
införa ett kvalitetssystem. Denna synpunkt redovisade samtliga fyra
respondenter.

• Tredjepartscertifiering fungerar som konkurrensmedel och påtryckningsmedel i
kvalitetsfrågor. Eftersom ett kvalitetssystem som är tredjepartscertifierade bli r
utsatt för externa revisioner måste planerade aktiviteter utföras för att undvika
den badwill som skulle kunna uppstå om en organisation skulle förlora sitt
certifikat. Denna och de två nästföljande synpunkterna kom från en av
respondenterna som varit verksam inom området en längre tid.

• Sätt upp datum för certifiering redan vid projektplan för att erhålla ett mål som
hela verksamheten kan arbeta mot.

• Bygg upp dokumentationen av kvalitetssystemet efter internt processflöde
istället för enligt standard. Om kvalitetssystemet byggs upp enligt standard
innebär det ett omfattande arbete att uppdatera kvalitetssystemet om det sker en
ändring av en standard. Om kvalitetssystemet är uppbyggt enligt internt
processflöde räcker det att uppdatera referenslistan till standarden.

• Utför arbetet med utveckling av kvalitetssystemet i egen takt och arbetet skall
drivas av personal i den egna organisationen. Denna och nästföljande synpunkt
framkom hos samtliga respondenter.

• Utbilda samtliga i verksamheten för att undvika missförstånd och motstånd.
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6. Analys

Kapitlet kommer att inledas med analys av det material som framkommit genom
intervjuer och redovisades i kapitlet genomförande. Efter detta följer en presentation
av de faser som efter analys av respondenternas svar blivit identifierade som kritiska
för utvecklingen av ett kvalitetssystem. Sedan behandlas nyanseringar i
respondenternas svar och slutligen presenteras de kriti ska faserna i min modell
kompletterade med material från min litteraturstudie.

För att kunna besvara min frågeställning kommer jag att fokusera på att identifiera
synpunkter och åsikter som delas av en majoritet av respondenterna snarare än att
peka på skilj aktigheter.

6.1 Analys av det insamlade materialet

I detta underkapitel kommer en analys av det material som insamlats genom
intervjuerna, som behandlas i Genomförandekapitlet, att presenteras. Resultatet av
analysen presenteras i form av en övergripande sammanställning av allmänna
synpunkter som respondenterna hade och ansåg vara viktiga för att implementeringen
av ett kvalitetssystem skall bli enligt förväntningarna. Dessa punkter framkom hos
samtliga respondenter i någon form och de är:

• Utför arbetet med utveckling av kvalitetssystemet i egen takt och arbetet skall
drivas av personal i den egna organisationen. Detta svar erhölls nästan
uteslutande på frågan om vad som är viktig för att kvalitetssystemet skall bli
enligt förväntningarna. Att denna punkt anses som viktig är förståeligt, om
verksamheten känner sig mogen och motiverad att driva kvalitetsarbetet framåt
borde resultatet också bli bättre.

• Utbilda samtliga i verksamheten för att undvika missförstånd och motstånd.
Denna punkt framkom vid diskussion om utbildningsbehovet i verksamheten
men sträcker sig över hela processen att utveckla ett kvalitetssystem. I
människans natur finns motstånd mot allt som är nytt, genom att informera och
utbilda tror jag att mycket av motståndet mot kvalitetsarbete kan reduceras.
Individerna i verksamheten vet då hur kvalitetsarbetet kommer att påverka deras
arbetsuppgifter och vad resultatet bli r.

• Förändra så lite som möjli gt i verksamheten vid införande av kvalitetssystem
som skall certifieras mot en standard. Dokumentera nuläget och identifiera
sedan kraven hos standarden. När det tidigare nämnda är gjort kan
kvalitetssystemet justeras för att svara upp mot standardernas krav. Denna
synpunkt framkom i samtliga fall när diskussion om analys och dokumentation
av nuläget förekom. Synpunkten indikerar ett förhållningssätt mot standarden
och dess krav samtidigt som den ger råd i en specifik fas. Detta förhållningssätt
tolkar jag som att företag skall utgå från den egna organisationens struktur och
se vad som behöver förändras för att nå upp till den aktuella standarden istället
för att gå till väga tvärtom. Enligt min mening verkar det vara ett sunt
till vägagångssätt för att undvika onödigt arbete.
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• För att kvalitetssystemet skall svara upp mot eventuell standard och
förväntningar är det avgörande att det inom organisationen finns individer som
tidigare varit med och utvecklat kvalitetssystem ansåg respondenterna. om
sådana individer ej existerar inom organisationen ansåg de att extern hjälp bör
anlitas. Denna externa hjälp skall i nte leda arbetet utan fungera som stöd i
planering och fungera som bollplank. Vinsten av denna expertkunskap är att
konsulten vet var fallgroparna är och hur de kan undvikas. Konsulten kan även
ge tips på lösningar som fungerat väl för andra organisationer. Denna synpunkt
redovisade samtliga respondenter samtidigt som de varnade för en för stor grad
av involvering av extern hjälp eftersom detta enligt respondenterna reducerar det
interna engagemanget i verksamheten. Det är individer i organisationen som
kommer att fortsätta arbetet med kvalitetssystemet när det kan klassificeras som
klart. Det bör därför vara de som är den drivande kraften bakom kvalitetsarbetet
och utför själva genomförandet, dels för att kunna ta över kvalitetssystemet efter
konsulten ger sig av och dels för att kvalitetsarbetet skall bli förankrat i hela
verksamheten genom att så många som möjli gt i organisationen är involverade i
kvalitetsarbetet.

6.2 Identifiering av kr itiska faser för utveckling av kvali tetssystem

Jag kommer nu att presentera de faser som jag kommit fram till att respondenterna
anser vara mest kriti ska faserna i utvecklingen av ett kvalitetssystem. Valen av
kritiska faser har jag kommit fram till efter analys av kapitlet Genomförande. Jag
kommer vidare att beskriva varför de av respondenterna anses kriti ska samt deras råd
på hur de kan genomföras på ett bättre sätt. Faserna presenteras utan inbördes
rangordning.

6.2.1 Resurstill delning

Denna del i utvecklingen av ett kvalitetssystem är enligt respondenterna tongivande
för projektets prioritering i organisationen. Utan klart definierade ansvarsförhållanden,
befogenheter, budget och tidsavsättning var deras åsikt att det fortsatta kvalitetsarbetet
löper en stor risk att långsamt avta på grund av en mängd småproblem som hela tiden
uppstår som en följd av otill räcklig resurstill delning. Exempel som tidigare nämnts är
att om inga av arbetstimmarna per vecka är öronmärkta åt kvalitetsarbete bedrivs
endast arbetet när resterande verksamheter går på sparlåga, kvalitetsarbetet bli r
bortprioriterat. Ett ytterligare exempel är att arbetet med ständiga förbättringar bli r
lidande när budget och befogenheter är oklara. Det är ingen som tar tag i arbetet när
varje aktivitet bli r föremål för diskussion om vem som ansvarar för processen och
vem som har rätt att ändra den. Majoriteten av dessa meningsskilj aktigheter upplevs
som om de kan undvikas om en heltidsanställd kvalitetsansvarig anställs och denne
planerar, initierar det ständiga förbättringsarbetet och ansvarar för kvalitetssystemet.

Respondenterna ansåg vidare att till delningen av resurser skall ske i tidigast möjli ga
skede vilket gör att en budget kan ligga till grund för en realistisk projektplan med
avseende på utbildning och resurser till förfogande. Det är inte förrän
resurstill delningen är avklarad som individer med ansvar och befogenheter inom
kvalitetsarbetet i organisationen kan och bör utbildas enligt respondenterna.
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De tre respondenter som framhävde resurstill delning som en kriti sk fas var av åsikten
att ansvaret skall fördelas ut i organisationen och så många som möjli gt skall bli
involverade. Argumenten är att om fler är involverade och deltar i processen är det
enklare att acceptera förändring. Vidare ansågs att aktivitetsansvariga skall vara de
som arbetar i aktiviteten. Vinsten av detta bli r enligt en av respondenterna att det
underlättar rutinförändringar och ökar ansvarskännandet just därför att medarbetarna
är involverad i förändringsarbetet.

Att förutsättningarna är klara för kvalitetsarbetet håller jag med om är en viktig punkt
för att resultatet av kvalitetssystemet skall bli det förväntade. Medarbetare i
organisationen skall känna till vilka ansvar och befogenheter de har. Först då kan de
engagera sig i kvalitetsarbetet.

6.2.2 Utbildning

Att i de tidiga faserna i utvecklingen av ett kvalitetssystem undersöka och initiera
utbildningar av verksamhetens personal är viktigt enligt respondenterna för att utföra
arbetet rätt från början. Utbildningsbiten är även ett effektivt sätt att motivera personal
och undvika misstänksamhet mot kvalitetsarbetet i projektets tidiga skeden.
Respondenterna ansåg vidare att personalen genom utbildning även erbjuds
möjli gheten att själva kunna ta del av och förstå sin egen roll i kvalitetsarbetet.

Alla respondenter var eniga om att Eva Söderstädts modell i  stort beskrev
till vägagångssättet vid utveckling av kvalitetssystem. Den förändring av modellen alla
står bakom är att dela upp fasen utbilda och motivera i dessa tre delar:

• Utbildning av ledning. Denna fas skall enligt respondenterna placeras innan
ledningen tar beslut om att införa ett kvalitetssystem. Orsaken enligt
respondenterna är att om ledningen inte är fullt i nförstådd med vad det innebär
att utveckla och implementera ett kvalitetssystem kommer det uppstå en mängd
problem. Ett av problemen är att ledningen utan denna utbildning ej är kapabel
att ta ett beslut om organisationen skall utveckla ett kvalitetssystem med
avseende på tidsåtgång, budget och omorganisering av verksamheten. Ett annat
allvarligt problem enligt respondenterna är att om ledningen ej inser vidden av
projektet kommer de att tröttna, avbryta det eller dra in resurser på grund av att
de anser det går för långsamt och ej ger resultat. Ledningen måste även vara
till räckligt kunnig inom området för att kunna dra igång kvalitetsarbetet med
projektplan och utnämning av kvalitetsansvarig, ansåg samtliga respondenter.

• Utbildning av kvali tetsansvar iga. Denna fas placeras efter
resurstill delningsfasen. Anledningen är att samtliga kvalitetsansvariga på olika
nivåer måste utbildas innan arbetet med nulägesanalysen dras igång. Detta
till vägagångssätt underlättar enligt respondenterna acceptansen och förståelsen
för kvalitetsaktiviteter i verksamheten när så många som möjli gt bli r
involverade i ett tidigt stadium och kan vara med att bygga kvalitetssystemet
från grunden.
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• Utbildning av verksamheten. Denna fas ligger kvar på samma ställe som fasen
utbilda och motivera gjort tidigare och dess syfte är att utbilda hela
verksamhetens anställda inom ämnet kvalitetsarbete. I mindre företag där antalet
anställda är få kan det vara möjli gt att genomföra en ordentlig utbildning av hela
verksamhetens personal. Att samtliga inom verksamheten är utbildade inom
kvalitet ansåg respondenterna vara av stor vikt för att skapa en grundläggande
förståelse och engagemang för kvalitetsarbetet.

 Utbilda individer i verksamheten med avseende på kvalitet i olika omgångar verkar
vettigt eftersom det kan vara svårt att dra igång utbildningen i full skala för samtliga i
organisationen på en gång ur arbetskraftsynpunkt. Att utbildning ändå anses vara så
viktigt för resultatet är förståeligt. Om medarbetarna inte är kompetenta nog att kunna
utföra de arbetsuppgifter inom kvalitetsarbete de åläggs bli r självklart resultatet
lidande och de tappar intresse för kvalitetsarbete. Om de däremot har kunskap nog att
utföra arbetsuppgifter som innefattar kvalitetsarbete och ser resultatet kan de bli mer
motiverade att även göra så i framtiden. Det borde även reducerade kostnaderna för
företaget vid utvecklingen av kvalitetssystemet om allt arbete görs rätt från början.

 

6.2.3 Mätpunkter

Detta steg involveras i ett lite senare skede av utvecklingsprocessen men anses av
respondenterna likväl vara av stor vikt. Med hjälp av väl valda mätpunkter kan riktade
insatser av kvalitetsarbete utföras där de behövs som mest, detta är extra viktigt innan
kvalitetsarbetet varit operativt en längre period. Orsaken är enligt respondenterna att
genom att identifiera de mest akuta problemen i verksamheten och lösa dem visar upp
nyttan av kvalitetsarbete för skeptiker verksamheten och fortsatt kvalitetsarbete bli r
därmed befogat.

Flera av respondenterna ansåg vidare att mätpunkter fungerar utmärkt som ett verktyg
för planering, uppföljning och utvärdering av arbetet med ständiga förbättringar.
Mätpunkterna om de följs upp och utvärderas fungerar som kvalitetsmål och ger en
bild av situationen i verksamheten med avseende på kvalitet.

I identifiering av mätpunkter skall de som arbetar i den aktuella aktiviteten vara
involverade för att få förståelse för mätpunktens syfte och vara intresserade i
uppföljningen.

Två av respondenterna ansåg även att företaget skall försöka att identifiera mätpunkter
i icke kärnverksamhet. Detta på grund av att kontrollen i dessa aktiviteter ej brukar
vara till fredsställande och ingen har någon uppfattningen om utbredningen av
kvalitetsbristkostnaderna. I dessa aktiviteter kan det dock till en början uppstå
motstånd på grund av att dessa funktioner inte är vana vid uppföljningsarbete i form
av nyckeltal.

Att kunna identifiera mätpunkter som indikerar organisationens effektivitet med
avseende på kvalitet i olika processer borde vara ett viktigt styrmedel för
organisationen i syfte att reducera de allvarligaste kvalitetsbristerna först. Att
mätpunkter även som respondenterna nämner ovan är bra för planläggning och
uppföljning av förbättringsarbetet gör det ännu viktigare att identifiera mätpunkter
som är relevanta för organisationen.
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Att identifiera mätpunkter i icke kärnverksamhet tror jag kan ge intressant information
och innebära omstrukturering av arbetet. Anledningen är att med hjälp av mätpunkter
kan förhållanden identifieras som det tidigare ej funnits någon kännedom om,
exempel är antalet oanvändbara kopior som produceras av en kopieringsapparat.

6.2.4 Ständiga förbätt r ingar .

Arbetet med ständiga förbättringar kommer bedrivas under kvalitetssystemets fortsatta
livstid. Att bedriva kvalitetsarbetet ständiga förbättringar på ett systematiskt och
välplanerat sätt är därför avgörande enligt respondenterna för att kvalitetssystemet ska
komma att utvecklas och ge resultat i framtiden.

Att respondenterna inte gav mera konkreta förslag på hur detta arbetet skulle kunna
bedrivas kan bero på att det är upp till respektiver organisationen att planera och
genomföra ständiga förbättringar på det sätt som passar den bäst. Att
till vägagångssättet skall vara strukturerat och systematiskt kan dock respondenterna
enas om.

6.3 Nyanseringar i respondenternas svar

I detta kapitel kommer jag att behandla nyanseringar som finns i svaren från de olika
respondenterna. Rent allmänt kan sägas att de respondenter vars verksamheters
kvalitetssystem varit tredjepartscertifierade en tid av naturlig orsak behandlade de
senare faserna i utveckling av ett kvalitetssystem mer än de båda andra
respondenterna.

Inga motstridiga uppgifter kom fram av intervjuerna och de skill nader som fanns
bestod snarare av olika fokusering på kvalitetsarbetet. En orsak kan vara vilket stadie i
utvecklingen av kvalitetssystemet respondentens verksamhet i dagsläget befann sig i.

Nästföljande två underkapitel är synpunkter levererade av en eller flera respondenter
som jag ansåg värda att vidareutveckla.

6.3.1 Elektronisk lagr ing av dokument i kvali tetssystemet

De båda respondenter vars företags kvalitetssystem varit tredjepartscertifierade en tid
kom med intressanta synpunkter på överföring av dokument till elektronisk hantering.
Enligt dem är nästa naturliga steg efter att ett kvalitetssystem blivit implementerat och
använts i ett par år att lagra all dokumentation på elektroniskt väg ( se kapitel 5.5.9 ).
Att redan i planerings- och utvecklingsstadiet förbereda och gradvis implementera
elektronisk hantering av dokumenten är därför att rekommendera. De ansåg att en
tidsreducering i utvecklingen av kvalitetssystemet bli r resultatet av att programvara
används från början. Orsaken är att i programvaran finns mallar, dokument och
strukturer för aktiviteter samt verktyg som redan fördefinierad och behöver därför ej
skapas från grunden.
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Att när själva utvecklingsarbetet är avklarat och kvalitetssystemet varit i drift en tid
försöka effektivisera dokumenthantering verkar naturligt. Att ta elektronisk
dokumenthantering i beaktande redan i utvecklingsfasen av kvalitetssystemet verkar
vara en extra komplicerande faktor. Men detta beror nog på organisationens vana vid
elektronisk dokumenthantering i andra aktiviteter.

6.3.2 Dokumentstruktur

Som det framkommer i kapitel 5.5.11 ges ett råd av en respondent att bygga upp
kvalitetssystemets dokumentation efter intern processflöde istället för efter aktuell
standards kapitelindelning.

Argumentet är att om kvalitetssystemet byggs upp enligt standardens kapitelindelning
och kvalitetssystemet skall certifieras efter en annan standard eller den aktuella
standarden uppdateras och förändras bli r följden en omfattande omstrukturering och
uppdatering av dokument. Om kvalitetssystemet däremot är uppbyggt enligt internt
processflöde med en till hörande referenslista till den aktuella standarden behövs
endast referenslistan uppdateras vid en förändring.

Detta till vägagångssätt anser jag personligen borde vara en naturlig strukturering av
kvalitetssystemet eftersom samtliga jag varit i  personlig kontakt med och den litteratur
jag studerat varit eniga om att kvalitetssystemet i sig självt inte fyller någon nytta och
det endast är till för att stödja verksamheten. Att strukturera kvalitetssystemet efter
standard istället för verksamhetens verklighet verkar därför motsägande. Till äggas bör
att den litteratur jag kommit i kontakt med, genom litteraturstudien, uppmanar att
kvalitetssystemet bör struktureras efter den aktuella standarden men inga konkreta
argument anges.

6.4 Redovisning av kr itiska faser i min modell

Jag kommer nu att beskriva de faser som tidigare, i kapitlet Analys, identifierats som
extra kriti ska för resultatet i utvecklingen av kvalitetssystem. Faserna som nu
presenteras bygger på Eva Söderstädts modell , information som erhållit s från tidigare
nämnda respondenter och analys av deras svar samt information som erhållit s via
dokumentstudie. Modellen i sin helhet, alla elva stegen, presenteras i bilaga II.

Fas 1. Utbildning av ledning

Denna fas påbörjas när medarbetare inom organisationen inser att allt i nte står rätt till
i verksamheten och ett kvalitetssystem enligt en standard betraktas som en alternativ
lösning på problemet. Ledningen är nu intresserad av vad ett fullt utvecklat
kvalitetssystem kan erbjuda och hur företag skall gå till väga för att utveckla det. För
att kunna ta ett beslut om organisationen skall i nföra ett kvalitetssystem bör ledningen
utbildas om dess roll vid utvecklingen och förvaltningen av ett kvalitetssystem.

Orsaken är att det i initialskedet vid utvecklingen av ett kvalitetssystem är ledningen
som är den drivande kraften bakom projektet innan en kvalitetsansvarig tar över
arbetet. Ledningen måste därför till fullo förstå vidden av ett projekt i den omfattning
som utvecklingen av ett kvalitetssystem ändå är och vad som krävs av den.
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Eftersom de flesta organisationer vars verksamhet fokuserar på till verkning och
montering innehar någon form av kvalitetssystem bör det finnas minst en person inom
organisationen som har till räcklig kunskap att kunna ansvara för att:

• Utreda vilka personer som är involverade i beslutsfattandet.

• Utreda involverade individers nuvarande kunskap inom området kvalitetsarbete.

• Överväga lämpliga möjli gheter att få till gång till nödvändig kunskap och
ansvara för att utbildningen drivs igenom.

Nordkvist (1996) föreslår att informationen ges av en extern person eller organisation
med stor erfarenhet inom området. Om detta till vägagångssätt används erbjuds
närvarande chansen att kunna ställa frågor och få ett helhetsintryck av vad det innebär
att till fullo utveckla ett kvalitetssystem.

Först när ledningen känner att den har till räcklig kunskap bör ett beslut tagas om
införandet av ett kvalitetssystem för att undvika tidigare nämnda problem (se kapitel
6.2.2 - Utbildning av ledning).

Fas 2. Beslut att införa kvali tetssystem

När beslutet att införa ett kvalitetssystem är fattat bli r ledningens första uppgift att
informera samtliga inom verksamheten om beslutet. Nästa steg är att VD formulerar
kvalitetspolicy och sätter upp kvalitetsmål för hela verksamheten och dess
kvalitetsarbete. Ledningen skall vidare enligt IVF (sida 27, 1989) försäkra sig om att:

“Kvalitetspolicyn är förstådd, till ämpad och upprätthålls av all personal i
företaget.”

En kvalitetspolicy är, enligt Svensk standard SS 02 01 04, en organisations
övergripande avsikter och inriktning vad avser kvalitet, formellt uttalade av den
högsta ledningen. Kvalitetspolicyn bör vara förenlig med den övriga verksamheten.
Den bör också vara utformad på ett sådant sätt att den fungerar som ett rättsnöre i
kvalitetsfrågor (IVF, 1989). En kvalitetspolicy skall enligt IVF (1989) svara på
frågorna: vem gäller policyn för, vad är kraven på varje produkt och vem är kunden.

Ett kvalitetsmål skall vara mätbart, tidssatt, klart och koncist samt stå i
överensstämmelse med företagets kvalitetspolicy enligt IVF (1989). Vid framtagandet
av kvalitetsmål finns det ett antal punkter som enligt IVF (1989) bör beaktas.

• Varje funktion/aktivitet bör ha något entydligt mått som beskriver hur väl
funktionens verksamhet fungerar.

• Måtten skall vara på kvalitetsegenskaper och vara väsentliga för verksamheten.

• Nyttan av ett mått bör ställas i relation till kostnaden att ta fram informationen
och utvärdera den.

Ett exempel på ett kvalitetsmål är:

Mål: Minska leveransavvikelserna till hälften nästa 6-månaders period

mått= antal försenade leveranser/alla leveranser
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Fas 3. Till sätta resurser och ansvar iga

I medelstora företag där antalet anställda är få finns det vanligtvis ingen möjli ghet till
att upprätta en fullständig projektorganisation med styrgrupp, projektgrupp,
arbetsgrupp och kvalitetsansvarig. I kapitel 2.8 figur 5 finns ett exempel på en sådan
projektorganisation enligt Eva Söderstädt. I mindre företag bli r ansvaret utspritt mer i
organisationen och fler människor är med och tar ansvar för kvalitetsarbetet.

Ledningen skall nu till sätta resurser samt ansvariga, och dessa resurser är:

• Kvali tetsbudget. I budgeten skall det klart och tydligt framgå resurser till
förfogande för kvalitetsarbete.

• Kvali tetsansvar ig. Utnämningen av kvalitetsansvarig med klart definierade
befogenheter är enligt IVF (1989) en central del i processen att utveckla
kvalitetssystemet. Personen i fråga bör ha god kunskap inom ämnesområdet och
skall ha möjli ghet till att utbilda övriga medarbetare i organisationen. En ytterligare
benämning som överensstämmer med ISO 9000 standarden är ledningens
representant. Denna person har ansvaret för att driva och underhålla
kvalitetssystemet och skall i ngå i företagets verkställande ledning, om så sker ges
en tydlig signal till verksamheten och externa intressenter om företagets
prioritering på kvalitetsarbetet enligt Nordkvist (1996).

• Ansvar och befogenheter. För personal som leder, utför och verifierar arbete
som påverkar kvalitet skall ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden
definieras (Nordkvist, 1996). Att nedteckna en organisationsbeskrivning är ett
effektivt sätt att dokumentera företagets uppbyggnad och den interna
ansvarsfördelningen. Det bli r även lättare att identifiera arbetsuppgifter utan
ansvariga och överlappande ansvarsområden (IVF, 1989). Enligt Nordkvist
(1996) skall:

“Organisationen i företaget vara beskriven så att ansvarsfördelning,
kommunikationsvägar och arbetsuppgifter är väldefinierade och kända av
alla.”

• Tidsavsättning till kvali tetsarbete. I organisations- eller
befattningsbeskrivningen (se nedan) skall det framgå hur mycket tid som skall
läggas ner på kvalitetsarbete samt vilka prioriteringsregler som gäller.

Ett komplement till organisationsbeskrivningen är en befattningsbeskrivning, detta
innebär att varje tjänst i företaget beskrivs med avseende på; syftet med tjänsten,
ansvar och befogenheter, organisatorisk placering samt samarbetsförhållanden och
kontaktytor (IVF, 1989).

Fas 4. Utbildning av kvali tetsansvar iga

När resurstill delningen är avslutad har en mängd individer blivit till delade
befattningar med avseende på kvalitetsarbete. Dessa personer måste nu utbildas för att
kunna utföra sitt nya arbete och fungera som informationskanal till övriga de kommer
i kontakt med i sitt arbete.
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Utbildningen skall utföras efter en väl genomtänkt plan. Aktuella individers
nuvarande kunskap inom kvalitetsarbete skall undersökas, gärna i form av personliga
samtal med kvalitetsansvarig. Kunskapsbehovet skall i dentifieras och mål skall sättas
upp. När utbildningen är genomförd skall utvärdering ske för att dra lärdom inför
kommande utbildningsinsatser.

Dessa utbildningar skall ske efter en plan där tid, utbildningsform och kostnad skall
planeras och sedan följas upp.

Fas 10. Fastställ mätpunkter

Att identifiera och fastställa mätpunkter anser både respondenterna och Eva
Söderstädt (1995) vara tonsättande för det kontinuerliga förbättringsarbetet av
processer. Mätpunkter kan ha många funktioner, de vanligaste enligt Nordkvist (1996)
och IVF (1989) är:

• Agera kontrolli nstrument. Mätpunkter uppställda i olika delar av
verksamhetens processkedja fungerar som varningsindikatorer på att något inte
stämmer, exempelvis antalet kassationer i förhållande till antalet genomförda
artiklar i en process. Utplacerade mätpunkter i processerna underlättar även
spårbarheten till felaktiga processer.

• Verktyg för r iktade insatser. Genom att identifiera mätpunkter och sedan
utvärdera dem kan processförbättringsarbetet riktas mot det som är mest akut för
till fället. Mätpunkterna erbjuder även bra uppföljning på kvalitetsarbetet, vilket
ökar motivationen i verksamheten om det syns att kvalitetsarbetet ger resultat.

• Verktyg för ledning. Mätpunkter kan även ha funktionen som lång- eller
kortsiktiga kvalitetsmål för verksamheten. Detta innebär att mätpunkterna och
målen sätter arbetstakten för kvalitetsarbetet. Det är viktigt att en del av målen
kan uppnås ganska snabbt för att höja motivationen i verksamheten.

I identifiering av mätpunkter skall de som arbetar i den aktuella aktiviteten vara
involverade i framtagandet av dem för att få förståelse för mätpunktens syfte och vara
intresserade i uppföljningen.

Att försöka identifiera mätpunkter i icke kärnverksamhet är nästa steg när
kvalitetssystemet varit operativt en period. Orsaken är att kontrollen i dessa aktiviteter
ej brukar vara till fredsställande och ingen har någon uppfattningen om utbredningen
av kvalitetsbristkostnaderna. I dessa funktioner kan det uppstå motstånd till en början
på grund av att personal i dessa funktioner inte är vana vid uppföljningsarbete i form
av nyckeltal.

Fas 11. Ständiga förbätt r ingar

Kvalitetssystemets syfte kan sägas vara att genom ständigt förbättringsarbete och
förebyggande åtgärder minimera felhantering och ineffektivitet i verksamheten. Ett
ständigt förbättringsarbete säkerställer enligt Nordkvist (1996) att effektivitet och
konkurrenskraft bibehålls samt utvecklas. Denna filosofi är även känd under namnet
kaizen och en förutsättning för att lyckas är att detta tankesätt om förändring och
förnyelse måste vara förankrat i företaget hos de anställda, Nordkvist (1996).
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Ett sätt att beskriva förändringsarbetet enligt Söderstädt (1995) och Nordkvist (1996)
är med hjälp av W. Edward Demings förbättringscykel, se figur 7 kapitel 2.8. Figuren
ligger till grund för ett speciellt till vägagångssätt som Nordkvist (1996) beskriver på
följande sätt:

(1)  Vid identifiering av ett problem fastställs orsaken.

(2)  Problemet bryts sedan ner i mindre delar.

(3)  Därefter planeras de åtgärder som skall vidtas.

(4)  Personal utses för att utföra förändringarna.

(5)  Uppföljning av förändringens resultat utförs.

(6)  Lärdomar av processen registreras.

Eftersom figuren är cirkulär upprepas processen ovan och ett väldokumenterat och
standardiserat till vägagångssätt kan användas i arbetet med ständiga förbättringar. Att
bedriva arbetet med ständiga förbättringar på ett systematiskt till vägagångssätt är en
förutsättning för att kvalitetssystemet skall fortsätta att utvecklas och processerna
förbättras.

Ett ytterligare sätt att systematisera förbättringsarbetet är att använda sig av
kvalitetsmöten. Det innebär att ledning och kvalitetsansvarig träffas en gång per
månad där kvalitetsarbetet i verksamheten behandlas. Den gångna periodens
kvalitetsarbete utvärderas och kommande periods kvalitetsarbete planeras. Efter mötet
informeras hela verksamheten om organisationens kvalitetssituation och kommande
åtgärder. Det viktigaste för att nå resultat är att arbetet bedrivs enligt en dokumenterad
plan.
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7. Resultat
Min problemställning, som tidigare redovisats i kapitlet Problembeskrivning, är:

Att utveckla en modell som beskriver till vägagångssättet vid utvecklingen
av kvalitetssystem i medelstora företag.

De faser som presenterats i kapitel 6.4 är de faserna i utveckling av kvalitetssystem
som framkommit som kritiska efter genomförda intervjuer. I kapitel 6.4 finns även
faser som jag ansett att Eva Söderstädt inte har förklarat på ett till fredställande sätt
och därför kompletterat med material som erhållit s i dokumentstudie. I varje fas
behandlas syftet med fasen, varför den är viktig och vad som skall vara resultatet av
fasen. I bilaga II presenteras hela den egenutvecklade modellen, elva steg, bestående
av faserna i kapitel 6.4 och faser ur Eva Söderstädts modell , som det ej funnits
argument att förändra eller komplettera.

Mot bakgrund av ovanstående stycke anser jag att problemställningen är besvarad och
jag har utvecklat en modell som beskriver till vägagångssättet vid utvecklingen av
kvalitetssystem i medelstora företag. Min avgränsning, att fokusera på att identifiera
de mest kriti ska faserna i utvecklingen av ett kvalitetssystem, gör att fokuseringen i
modellen ligger mot de mest kriti ska faserna. Dessa faser är:

• Resurstill delning. Denna fas sätter ramarna för kvalitetsarbetet i
organisationen, utan klar resurstill delning bli r kvalitetsarbete bortprioriterat och
ineffektivt.

• Utbildning. Utbildning är en förutsättning för att kunna bedriva kvalitetsarbetet
effektivt, utbildning fungerar även som motivationshöjare.

• Mätpunkter. Mätpunkter ligger till grund för uppföljning och planering av
kvalitetsarbetet.

• Ständiga förbätt r ingar . Denna fas innefattar den största delen av
kvalitetssystemets livscykel. Utan ett systematiskt till vägagångssätt är det lätt att
kvalitetsarbetet dör ut.

7.1 Utvärdering av resultatet

Det verkliga resultatet av intervjuerna var lite annorlunda än jag hade förväntat mig.
Jag förväntade mig att respondenterna skulle peka ut tolkning av standarder, det
praktiska genomförandet och dokumenthantering som kritiska faser. Av intervjuerna
har det framkommit att det är mjuka frågor som upplevs som mest kriti ska, exempel
är planering, utbildning och motivering. De rent tekniska delarna så som
dokumentering av nuläget och revisioner ansågs vara viktiga men upplevdes inte som
allvarliga problem för utvecklingen av kvalitetssystem.

Ytterligare ett förväntat resultat var att den information som skulle komma fram i
intervjuerna skulle leda till en egenutvecklad modell som skilde sig mer mot Eva
Söderstädts modell än det verkliga resultatet gjorde. Förutom uppdelningen av fasen
utbildning och motivation blev förändringarna begränsade till ytterligare till skott av
information i Eva Söderstädts faser som användes i min egenutvecklade modell .
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De förändringar jag lagt till j ämfört med Eva Söderstädts modell anser jag vara
till räckliga för att motivera att kalla det en egenutvecklad modell . Om innehållet i Eva
Söderstädts faser jämnföres med innehållet i mina faser bli r skill naderna tydligare än
en vid en jämnförelse mellan rubriker.

Jag kommer nu att presentera några allmänna synpunkter på utveckling och
förvaltning av kvalitetssystem som respondenterna hade.

• Utför arbetet med utveckling av kvalitetssystemet i egen takt och arbetet skall
drivas av personal i den egna organisationen.

• Utbilda samtliga i verksamheten för att undvika missförstånd och motstånd.

• Förändra så lite som möjli gt i verksamheten vid införande av kvalitetssystem
som skall certifieras mot en standard, dokumentera nuläget och identifiera sedan
kraven hos standarden. När det tidigare nämnda är gjort kan kvalitetssystemet
justeras för att svara upp mot standardernas krav.

• För att kvalitetssystemet skall svara upp mot standard och förväntningar är det
avgörande att det inom organisationen finns individer som tidigare varit med
och utvecklat kvalitetssystem. Om sådana individer ej existerar inom
organisationen bör extern hjälp tas in. Denna externa hjälp skall i nte leda arbetet
utan fungera som stöd i planering och fungera som bollplank. Vinsten av denna
expertkunskap är att konsulten vet var fallgroparna är och hur de kan undvikas.
Konsulten kan även ge tips på lösningar som fungerat väl för andra
organisationer.

7.2 Resultatet i ett större sammanhang

Den modell j ag utvecklat anser jag kan användas som information till i ndivider i
företag som funderar på att utveckla ett kvalitetssystem. Modellen kan hjälpa
intresserade att få en inblick i processen att utveckla ett kvalitetssystem och vilka
delar som ingår. Modellen kan även ge intressanta vinklar och uppslag till nya idéer
för individer i organisationer som utvecklar kvalitetssystem eller har utvecklat.

Jag anger att min modell beskriver till vägagångssättet vid utveckling av
kvalitetssystem i medelstora till verkande företag. Anledningen är att de respondenter
som ingått i intervjuerna varit anställda inom organisationer med denna verksamhet.
Jag anser dock att modellen kan användas av företag med annan inriktning på
verksamheten. Orsaken är att till vägagångssättet är det samma oberoende på
verksamhetens inriktning, skill naden ligger i vilken typ av funktioner/aktiviteter som
är verksamhetens huvudprocess.

Avslutningsvis kan sägas att modellen förändrar inte synsättet på till vägagångssättet
vid utveckling av kvalitetssystem på ett drastiskt sätt. Jag tror ändå att den kan erbjuda
en litet annorlunda syn på utveckling av kvalitetssystem eftersom de synpunkter som
inkommit varit från individer uti i verksamheter som gett synpunkter på hur de skulle
vilj a att processen skulle gå till snarare än en konsults syn på hur processen går till .



Arbetsprocessen och vidareutveckling av problemområdet

42

9. Arbetsprocessen och vidareutveckling av
problemområdet

I detta kapitel kommer jag att granska det egna arbetet, dela med mig av mina
erfarenheter av att utföra ett examensarbete samt ge uppslag till fortsatt arbete.

9.1 Granskning av eget arbete

I den inledande delen av examensarbetet utförde jag en omfattande dokumentstudie
inom ämnet kvalitetssystem för att få en uppfattning om utbudet av litteratur inom
området och möjli gheterna att besvara min frågeställning. Den litteratur som användes
i dokumentstudien i genomförandefasen är litteratur som framkommit som relevant i
den tidigare dokumentstudien. Av en outgrundlig anledning blev jag tidigt begränsad
till litt eratur skriven på svenska, vilket antagligen berodde på att jag i detta tidiga
stadium inte var helt på det klara med vilken information jag sökte och därför hade
problem med sökord till engelsk litteratur. Nu tror inte jag att detta har påverkat
resultatet av arbetet eftersom jag är inriktad på svenska företag och dess
företagskultur, men jag kan därav ha erhållit ett mera begränsat synsätt på
kvalitetssystem och utvecklingen av kvalitetssystem.

För att välja metod bedrev jag dokumentstudie av forskningslitteratur om metodval
och hur de olika metoderna skall genomföras, problemställningen fungerade som
utgångspunkt för metodval. När jag hade valt metod kunde jag ha genomfört en mer
noggrann studie av teorier kring genomförandefasen av intervjuer och på så sätt
erhålla bättre insikt i hur en intervju skall genomföras på ett mera pedagogiskt sätt. Nu
är jag dock nöjd med den pedagogiska delen av intervjugenomförandet. En studie av
teorierna kring upplägget av en intervju genomfördes men den kunde varit djupare,
samtidigt är det inte säkert att en djupare studie hade ändrat upplägget på intervjuerna.
Det som hade kunnat gjorts annorlunda var ett noggrannare framtagande av
intervjufrågor. För att åstadkomma detta borde jag för varje intervjufråga gått igenom
följande punkter:

• Är frågan relevant?

• Finns det uppenbar risk för misstolkning av frågan?

• Är frågan vinklad?

• Vad säger teorierna om upplägget av en intervju?

Följden av att inte på ett utförligare sätt kriti skt granska varje enskild intervjufråga
blev att jag kom till intervjuerna med lite för många intervjufrågor, samtidigt
fungerade de “extra” frågorna som stöd för mer detaljerade frågor inom områden som
respondenten var kortfattad inom. Om jag hade initierat arbetet med framtagandet av
respondenter tidigare hade det varit möjli gt att utöka antalet respondenter. Fördelar
hade varit att jag haft mer material att bearbeta.
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Materialpresentation i genomförandefasen presenterades under rubriker som
indikerade vilket område inom utveckling av kvalitetssystem svaren behandlade. Att
ingen exakt redovisning av de enskilda respondenternas svar på varje enskild fråga
presenterades beror på respondenternas önskan om anonymitet och att undvika
direkta citat. Att presentera materialet i form av sammanfattning av respondenternas
svar reducerar upprepningar och ger en bättre översikt av materialet.

Analysen av materialet som framkommit i genomförandefasen skedde på ett
kvalitativt sätt, vilket innebär att jag drog slutsatser av intervjuerna för att identifiera
kritiska faser i utvecklingen av kvalitetssystem och till sammans med dokumentstudie
presentera en modell .

9.2 Er farenheter

Mina erfarenheter från att genomföra ett examensarbete är:

• Gör upp en projektplan för arbetet och följ den. Om det finns en plan ser man på
ett tydligare sätt vad varje steg i processen skall utmynna i och det är lättare att
avgränsa sig och behålla den röda tråden i arbetet.

• Att påbörja och planera genomförandet av intervjuer på ett tidigt stadium
innebär att urvalsprocessen kan genomföras på ett systematiskt till vägagångssätt
och intervjufrågorna kan utvärderas och om möjli gt testas på en pilotgrupp.

• Att planera och genomföra ett arbete av denna omfattning med klara deadlines
förbereder en på att ta ansvar och genomföra utsatt arbete på utsatt tid.

9.3 Uppslag till for tsatt arbete

• Utvärdera till vägagångssätt vid implementering av elektronisk
dokumenthantering. På grund av ämnets ökade aktualitet kan även en översikt
av vilken funktionalitet programvaror besitter och vilka konkurrensfördelar som
kan komma av att elektronisk dokumenthantering bedrivs.

• Utföra en djupare analys av de olika faserna och dess innehåll samt önskat
resultat. En sammanknytning av utvecklingen av kvalitetssystem och olika
standarder kan också utmynna i intressant litteratur för organisationer och
individer intresserade av utvecklingen av kvalitetssystem.

• På grund av standardernas komplexitet finns det ett stort behov av hjälp till
tolkning av standard och hur krav skall implementeras.
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ISO 9000

Den internationella standarden ISO 9000 består enligt IVF (19899 av fem standarder;
ISO 9000-9004.

• ISO 9000 är den standard som klargör skill nader och samband mellan de
viktigaste kvalitetsbegreppen samt ger vägledning och val av de övriga
standarderna för att uppfylla interna och externa krav.

• ISO 9001-9003 kan beskrivas som kravstandarder tänkta att användas i
kontraktssituationer mellan köpare och säljare.

• ISO 9004 är ingen kravstandard utan ett stöd med riktlinjer inför ett
egenutvecklande av ett kvalitetssystem enligt en ISO 9000 standard.

Enligt IVF (sida 209, 1989) definierar standard SS 02 01 04 kvalitet som:

• ISO 9001, Kvalitetssystem - Krav vid konstruktion, utveckling, produktion,
installation och service.

• ISO 9002, Kvalitetssystem - Krav vid produktion och installation.

• ISO 9003, Kvalitetssystem - Krav vid slutkontroll och slutprovning.

• ISO 9004, Kvalitetssystem - Allmänna riktlinjer.
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Egenutvecklad modell

Nedan kommer presentation av ingående faser, efter detta beskrivs faserna.

Fas 1. Utbildning av ledningen

Fas 2. Beslut att införa kvali tetssystem

Fas 3. Till sätta resurser och ansvar iga

Fas 4. Utbildning av kvali tetsansvar iga

Fas 5. Analysera nuläget

Fas 6. Upprätta handlingsplan

Fas 7. Motivera och utbilda

Fas 8. Dokumentera nuläget - Justera

Fas 9. Interna revisioner

Fas 10. Mätpunkter

Fas 11. Ständiga förbätt r ingar
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Fas 1. Utbildning av ledning

Denna fas påbörjas när medarbetare inom organisationen inser att allt i nte står rätt till
i verksamheten och ett kvalitetssystem enligt en standard betraktas som en alternativ
lösning på problemet. Ledningen är nu intresserad av vad ett fullt utvecklat
kvalitetssystem kan erbjuda och hur företag skall gå till väga för att utveckla det. För
att kunna ta ett beslut om organisationen skall i nföra ett kvalitetssystem bör ledningen
utbildas om dess roll vid utvecklingen och förvaltningen av ett kvalitetssystem.

Orsaken är att det i initialskedet vid utvecklingen av ett kvalitetssystem är ledningen
som är den drivande kraften bakom projektet innan en kvalitetsansvarig tar över
arbetet. Ledningen måste därför till fullo förstå vidden av ett projekt i den omfattning
som utvecklingen av ett kvalitetssystem ändå är och vad som krävs av den.

Eftersom de flesta organisationer vars verksamhet fokuserar på till verkning och
montering innehar någon form av kvalitetssystem bör det finnas minst en person inom
organisationen som har till räcklig kunskap att kunna ansvara för att:

• Utreda vilka personer som är involverade i beslutsfattandet.

• Utreda involverade individers nuvarande kunskap inom området kvalitetsarbete.

• Överväga lämpliga möjli gheter att få till gång till nödvändig kunskap och
ansvara för att utbildningen drivs igenom.

Nordkvist (1996) föreslår att informationen ges av en extern person eller organisation
med stor erfarenhet inom området. Om detta till vägagångssätt används erbjuds
närvarande chansen att kunna ställa frågor och få ett helhetsintryck av vad det innebär
att till fullo utveckla ett kvalitetssystem.

Först när ledningen känner att den har till räcklig kunskap bör ett beslut tagas om
införandet av ett kvalitetssystem för att undvika tidigare nämnda problem (se kapitel
6.2.2 - Utbildning av ledning).

Fas 2. Beslut att införa kvali tetssystem

När beslutet att införa ett kvalitetssystem är fattat bli r ledningens första uppgift att
informera samtliga inom verksamheten om beslutet. Nästa steg är att VD formulerar
kvalitetspolicy och sätter upp kvalitetsmål för hela verksamheten och dess
kvalitetsarbete. Ledningen skall vidare enligt IVF (sida 27, 1989) försäkra sig om att:

“Kvalitetspolicyn är förstådd, till ämpad och upprätthålls av all personal i
företaget.”

En Kvalitetspolicy är, enligt Svensk standard SS 02 01 04, en organisations
övergripande avsikter och inriktning vad avser kvalitet, formellt uttalade av den
högsta ledningen. Kvalitetspolicyn bör vara förenlig med den övriga verksamheten,
den bör också vara utformad på ett sådant sätt att den fungerar som ett rättsnöre i
kvalitetsfrågor (IVF, 1989). En kvalitetspolicy skall enligt IVF (1989) svara på
frågorna: vem gäller policyn för, vad är kraven på varje produkt och vem är kunden.

Ett kvalitetsmål skall vara mätbart, tidssatt, klart och koncist samt stå i
överensstämmelse med företagets kvalitetspolicy enligt IVF (1989). Målen skall vara
på kvalitetsegenskaper som är väsentliga för organisationen. Vid framtagandet av
kvalitetsmål finns det ett antal punkter som enligt IVF (1989) bör beaktas.
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• Varje funktion/aktivitet bör ha något entydligt mått som beskriver hur väll
funktionens verksamhet fungerar.

• Måtten skall vara på kvalitetsegenskaper och vara väsentliga för verksamheten.

• Nyttan av ett mått bör ställas i relation till kostnaden att ta fram informationen
och utvärdera den.

Ett exempel på ett kvalitetsmål är:

Mål: Minska leveransavvikelserna till hälften nästa 6-månaders period

mått= antal försenade leveranser/alla leveranser

Fas 3. Till sätta resurser och ansvar iga

I medelstora företag där antalet anställda är få finns det vanligtvis ingen möjli ghet till
att upprätta en fullständig projektorganisation med styrgrupp, projektgrupp,
arbetsgrupp och kvalitetsansvarig, i kapitel 2.8 figur 5 finns ett exempel på en sådan
projektorganisation enligt Eva Söderstädt. I mindre företag bli r ansvaret utspritt mer i
organisationen och fler människor är med och tar ansvar för kvalitetsarbetet.

Ledningen skall nu till sätta resurser och ansvariga, dessa resurser är:

• Kvali tetsbudget. I budgeten skall det klart och tydligt framgå resurser till
förfogande för kvalitetsarbete.

• Kvali tetsansvar ig. Utnämningen av kvalitetsansvarig med klart definierade
befogenheter är enligt IVF (1989) en central del i processen att utveckla
kvalitetssystemet. Personen i fråga bör ha god kunskap inom ämnesområdet och
skall ha möjli ghet till att utbilda övriga medarbetare i organisationen. En
ytterligare benämning som överensstämmer med ISO 9000 standarden är
ledningens representant. Denna person har ansvaret för att driva och underhålla
kvalitetssystemet och skall i ngå i företagets verkställande ledning, om så sker
ges en tydlig signal till verksamheten och externa intressenter om företagets
prioritering på kvalitetsarbetet enligt Nordkvist (1996).

• Ansvar och befogenheter. För personal som leder, utför och verifierar arbete
som påverkar kvalitet skall ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden
definieras (Nordkvist, 1996). Att nedteckna en organisationsbeskrivning är ett
effektivt sätt att dokumentera företagets uppbyggnad och den interna
ansvarsfördelningen, det bli r även lättare att identifiera arbetsuppgifter utan
ansvariga och överlappande ansvarsområden (IVF, 1989). Enligt Nordkvist
(1996) skall:

“Organisationen i företaget vara beskriven så att ansvarsfördelning,
kommunikationsvägar och arbetsuppgifter är väldefinierade och kända av
alla.”

• Tidsavsättning till kvali tetsarbete. I organisations- eller
befattningsbeskrivningen (se nedan) skall det framgå hur mycket tids som skall
läggas ner på kvalitetsarbete samt vilka prioriteringsregler som gäller.
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Ett komplement till organisationsbeskrivningen är en befattningsbeskrivning, detta
innebär att varje tjänst i företaget beskrivs med avseende på; syftet med tjänsten,
ansvar och befogenheter, organisatorisk placering samt samarbetsförhållanden och
kontaktytor (IVF, 1989).

Fas 4. Utbildning av kvali tetsansvar iga

När resurstill delningen är avslutad har en mängd individer blivit till delade
befattningar med avseende på kvalitetsarbete. Dessa personer måste nu utbildas för att
kunna utföra sitt nya arbete och fungera som informationskanal till övriga de kommer
i kontakt med i sitt arbete.

Utbildningen skall utföras efter en väl genomtänkt plan. Aktuella individers
nuvarande kunskap inom kvalitetsarbete skall undersökas, gärna i form av personliga
samtal med kvalitetsansvarig. Kunskapsbehovet skall i dentifieras och mål skall sättas
upp. När utbildningen är genomförd skall utvärdering ske för att dra lärdom inför
kommande utbildningsinsatser.

Dessa utbildningar skall ske efter en plan där tid, utbildningsform och kostnad skall
planeras och sedan följas upp.

Fas 5. Analysera nuläget

Syftet med en nulägesanalys är att avslöja svagheter och brister i verksamheten.
Resultatet av analysarbetet skall bli en handlingsplan. Nulägesanalysen bör utföras av
en utomstående konsult för att undvika så kallad hemmablindhet.

Genomförandet bör gå till på så sätt att man följer en process från början till slut. Det
första steget är att gå igenom den befintliga dokumentation som eventuellt finns i
form av handböcker, rutiner, muntliga eller skriftliga instruktioner med mera. Det
underlag som finns jämnföres sedan med de krav som finns från standarder, kunder
och verksamheten. Nästa steg bli r att få en uppfattning om hur de befintliga rutinerna
fungerar i praktiken. Detta kan göra genom att:

• intervjua personal

• ta stickprov på rutiner och operationer

• följa produktframtagning och eventuell dokumentation

• gå igenom avvikelse- och kassationsrapporter

Resultatet av nulägesanalysen skall bli en rapport där de fel och brister som påträffats
beskrivs och om möjli gt tänkbara åtgärder återges. För att underlätta överblicken bör
den innehålla följande:

• En kort inledning med uppgifter om vilka avdelningar som analyserats, när det
gjordes, och vilka som deltagit i arbetet.

• En sammanfattning av resultatet, beslutade korrigerande åtgärder (med
tidsplan)., redan åtgärdade brister och detaljer om större brister. Det ger
företagsledningen en möjli ghet att sätta sig in i resultatet från nulägesanalysen
utan att behöva gå in på detaljer.
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Fas 6. Upprätta handlingsplan

Ett företags framställande av produkter kan ses om ett antal processer. I ett
drömscenario leder alla processer till uppfyllnad av kundernas förväntningar. Det är
styrgruppens uppgift att identifiera företagets huvud- och stöd processer så att de kan
styras till att svara upp mot specifika mål och krav.

Med utgångspunkt ifrån nulägesanalysen och de identifierade processerna kan nu en
handlingsplan arbetas fram. Av handlingsplanen skall framgå tid, resurser,
avstämningar/möten, ansvariga, färdigställandetid för huvud- och stödprocesser,
interna revisioner med mera.

Kontaktpunkterna och/eller gränssnitten mellan processerna är extra viktigt att
analysera med avseende på ansvar, befogenheter och samarbete på grund av att det är
ofta här oklarheter uppstår. Bilden nedan ger en bild av hur huvudprocesserna kan se
ut.

Figur 6. En organisations huvudprocesser.

Fas 7. Motivera och utbilda

En förutsättning för ett kvalitetssystems framgång är att medarbetarna har till räcklig
kunskap och motivation, det är deras förmåga och skicklighet som bestämmer
kvaliteten för en produkt. Utbildning är inte bara en förutsättning för ett effektivt
kvalitetssystem. Kompetensutveckling för också med sig en rad konkurrensfördelar.

Starta med en grundlig undersökning av utbildningsbehovet i organisationen,
dokumentera sedan dessa enligt en fastställd rutin, definiera målen för utbildningen
och avsätt resurser i form av en budget för utbildningsinsatser.
Utbildningskategorierna kan vanligtvis delas upp i fyra kategorier

• Chefer behöver utbildning i ledning av ett kvalitetssystem såväl som en allmän
kompetenshöjning inom ämnet kvalitet.

• Processägare behöver utbildning i kvalitetsstandard och processkartläggning för
att kunna motsvara de krav som ställs på dem.

• Övrig personal behöver en allmän kunskap inom ämnet kvalitet och information
om hur den enskilde medarbetaren kan styra och förbättra kvaliteten
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• I ett senare skedde kommer det även att behövas en speciell utbildning av de
ansvariga för interna revisioner av kvalitetssystemet, företaget måste utbilda
minst två personer på grund av att ingen får revidera sin egen avdelning.

Fas 8. Dokumentera nuläget - justera

För att kunna styra verksamheten på ett effektivt sätt behövs gemensamma regler och
styrmedel. Dessa består av kvalitetspolicy, kvalitetsstyrningsprinciper, kvalitetsrutiner
och arbetsinstruktioner. Första steget är att undersöka och dokumentera hur arbetet
bedrivs idag. Ett bra sätt att beskriva en process är i form av flödesscheman. Nästa
steg bli r att bedöma hur processer och aktiviteter kan förbättras eller förenklas, hur
korrigerande åtgärder kan vidtas samt hur lämplig befintlig utrustning är i
sammanhanget.

Företagets verksamhet och processer skall beskrivas, dokumenteras och underhållas.
Om rutinerna kring dokumentationen fungerar bra bli r det enklare att utvärdera
kvalitetssystemet, att göra förbättringar och att utbilda medarbetare. Kvalitetssystemet
kan delas in i nivåer som bildar en bas för dokumentationen.

• Nivå 1 innehåller mål, affärsidé, policy, strategier, organisation och
kompetensutveckling.

• Nivå 2 redovisar de rutiner som styr verksamheten.

• Nivå 3 innehåller instruktioner för rutiner.

• Nivå 4 innehåller checklistor, blanketter och andra verktyg som behövs.

Det vanligaste sättet för ett företag att beskriva sitt kvalitetssystem är i form av
processbeskrivningar i en handbok. Alla dokument skall allti d vara aktuella, gilti ga
och till gängliga för alla medarbetare

Fas 9. Interna revisioner

För att kunna utvärdera kvalitetssystemet och avgöra vilka förändringar som kan göras
bör företaget utföra kvalitetsrevisioner. En revision har två huvudsyften; att
kontrollera om företagets beskrivningar av rutiner stämmer överens med verkligheten
och skapa förutsättningar för att förbättra en aktivitet eller rutin. Revisioner kan delas
in i tre typer, var och en med sitt eget syfte.

• Systemrevision är en systematisk granskning av en organisations kvalitetssystem
för att avgöra om instruktioner och rutiner följer den standard systemet revideras
mot och att de rutiner och instruktioner som finns fungerar och till ämpas.

• Produktrevision har till syfte att bedöma kvaliteten på leveransklara produkter.
Hänsyn tas både till i nterna krav och kundens krav vid bedömning av kvaliteten.

• Processrevision syftar till att säkerställa att en process, ett flöde, utförs under
kontrollerade förhållanden

En revision kräver ingalunda ett färdigt kvalitetssystem, en revision kan utföras på
enskilda processer. Eftersom en revision är ett utmärkt sätt att samla underlag för
beslut om förbättringar bör de komma igång i ett så tidigt stadium som möjli gt.
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En förutsättning för att en kvalitetsrevision skall bli l yckad är att den är välplanerad.
Den utsedde revisorns första uppgift bli r att nedteckna en handlingsplan. Planen skall
innehålla omfattning, tidsplaner, rutiner och regler för dokumentation med mera.

I revisionsarbetet bör revisorn ha stöd i form av en checklista. Revisorn skall föra
anteckningar om identifierade konkreta avvikelser och påståenden.
Revisionsrapporten ligger sedan till grund för korrigeringar och ledningens
kvalitetsstyrning. En kategorisering av bristerna underlättar uppföljning av
prioriterade brister.

• Allvarlig brist (grad 3).

1.  Strider mot de existerande interna rutinerna.

2.  Kommer allvarligt att försämra produktens eller tjänstens kvalitet.

3.  Måste åtgärdas omedelbart.

 

• Brist (grad 2).

 1. Uppfyller inte de krav som ställs i interna rutiner.

 2. Kan försämra kvaliteten på produkten eller varan.

• Anmärkning (grad 1).

En isolerad avvikelse utan större inverkan på kvaliteten. Åtgärdas direkt eller
vid kommande revision.

Fas 10. Fastställ mätpunkter

Att identifiera och fastställa mätpunkter anser både respondenterna och Eva
Söderstädt (1995) vara tonsättande för det kontinuerliga förbättringsarbetet av
processer. Mätpunkter kan ha många funktioner, de vanligaste enligt Nordkvist (1996)
och IVF (1989) är:

• Agera kontrolli nstrument. Mätpunkter uppställda i olika delar av
verksamhetens processkedja fungerar som varningsindikatorer på att något inte
stämmer, exempelvis antalet kassationer i förhållande till antalet genomförda
artiklar i en process. Utplacerade mätpunkter i processerna underlättar även
spårbarheten till felaktiga processer.

• Verktyg för r iktade insatser. Genom att identifiera mätpunkter och sedan
utvärdera dem kan processförbättringsarbetet riktas mot det som är mest akut för
till fället. Mätpunkterna erbjuder även bra uppföljning på kvalitetsarbetet, detta
ökar motivationen i verksamheten om det syns att kvalitetsarbetet ger resultat.

• Verktyg för ledning. Mätpunkter kan även ha funktionen som lång- eller
kortsiktiga kvalitetsmål för verksamheten. Detta innebär att mätpunkterna och
målen sätter arbetstakten för kvalitetsarbetet. Det är viktigt att en del av målen
kan nås upp till ganska snabbt för att höja motivationen i verksamheten.

I identifiering av mätpunkter skall de som arbetar i den aktuella aktiviteten vara
involverade i framtagandet av dem för att få förståelse för mätpunktens syfte och vara
intresserade i uppföljningen.
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Att försöka identifiera mätpunkter i icke kärnverksamhet är nästa steg när
kvalitetssystemet varit operativt en period. Orsaken är att kontrollen i dessa aktiviteter
ej brukar vara till fredsställande och ingen har någon uppfattningen om utbredningen
av kvalitetsbristkostnaderna. I dessa funktioner kan man dock stöta på motstånd till
början på grund av att dessa funktioner inte är vana vid uppföljningsarbete i form av
nyckeltal.

Fas 11. Ständiga förbätt r ingar

Kvalitetssystemets syfte kan sägas vara att genom ständigt förbättringsarbete och
förebyggande åtgärder minimera felhantering och ineffektivitet i verksamheten. Ett
ständigt förbättringsarbete säkerställer enligt Nordkvist (1996) att man bibehåller och
utvecklar sin egen effektivitet och konkurrenskraft. Denna filosofi är även känd under
namnet kaizen och en förutsättning för att lyckas är att detta tankesätt om förändring
och förnyelse måste vara förankrat i företaget hos de anställda Nordkvist (1996).

Ett sätt att beskriva förändringsarbetet enligt Söderstädt (1995) och Nordkvist (1996)
är med hjälp av W. Edward Demings förbättringscykel, se figur 7 kapitel 2.8. Figuren
ligger till grund för ett speciellt till vägagångssätt som Nordkvist (1996) beskriver på
följande sätt:

(1)  Vid identifiering av ett problem fastställs orsaken.

(2)  Problemet bryts sedan ner i mindre delar.

(3)  Därefter planeras de åtgärder som skall vidtas.

(4)  Personal utses för att utföra förändringarna.

(5)  Uppföljning av förändringens resultat utförs.

(6)  Lärdomar av processen registreras.

Eftersom figuren är cirkulär upprepas processen ovan och ett väldokumenterat och
standardiserat till vägagångssätt kan användas i arbetet med ständiga förbättringar. Att
bedriva arbetet med ständiga förbättringar på ett systematiskt till vägagångssätt är en
förutsättning för att kvalitetssystemet skall fortsätta att utvecklas och processerna
förbättras.

Ett ytterligare sätt att systematisera förbättringsarbetet arbetet är att använda sig av
kvalitetsmöten. Det innebär att ledning och kvalitetsansvarig träffas en gång per
månad där kvalitetsarbetet i verksamheten behandlas. Den gångna periodens
kvalitetsarbete utvärderas och kommande periods kvalitetsarbete planeras. Efter mötet
informeras hela verksamheten om organisationens kvalitetssituation och kommande
åtgärder. Det viktigaste för att nå resultat är att arbetet bedrivs enligt en dokumenterad
plan.
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INTERVJUFRÅGOR

Del 1. Allmänna inledande frågor .

1.  Företagets namn:_______________________________

 

2.  Antal anställda:_________________________________

3. Kontaktperson/Respondent:________________________

4.  Önskemål om anonymitet med avseende mot.

4.a Företagets namn:_____________________

4.b Kontaktperson:______________________

4.c Citat/Svar:__________________________

 

5. Ingår företaget i en koncern.

5.a Om ja, namnet:_________________________________

5.b Nej:________

 

6. Företagets bransch/verksamhet:_____________________

 

7.Är kvalitetssystemet certifierat enligt någon standard.

7.a Om ja, vilken:_________________________

7.b Om ja, varför:_________________________

7.c Nej:________________________________

7.d Under certifiering:______________________

8. När infördes kvalitetssystemet._____________

9. Hur lång tid tog det att införa.______________

10. Användes konsulter/extern hjälp vid införandet av kvalitetssystemet och vad
grundades beslutet på.
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Del 2, Allmänna frågor

1. Hur blev resultatet av kvalitetssystemet och vad var den största bidragande faktorn.

2.  Vilka råd skulle ni ge till ett företag som skall utveckla ett kvalitetssystem.

3. Var det någon del i utvecklingen av kvalitetssystemet som upplevs som extra
viktig/kriti sk att få rätt och varför är den extra viktig/kriti sk samt hur anser ni att man
skall gå till väga med detta steg.

4. Vilka problem stötte ni på under utvecklingen av kvalitetssystemet, hur löste ni
dem och hur skulle ni gå till väga för att undvika dem idag.

5. Finns det något ni skulle ha gjort annorlunda idag om ni skulle utveckla ett
kvalitetssystem.

5.a Varför skulle ni har gjort det annorlunda idag.

5.b Hur skulle ni göra det idag.

6. Om bristande information om tillvägagångssätt, syfte och förväntat resultat var en
orsak till felaktigt handlande, i vilka delar av utvecklingen av kvalitetssystemet
upplevdes problemet som störst.
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Del 3, Till vägagångssätt vid införande av kvali tetssystem.

Fas 1. Beslut att införa kvali tetssystem

1.  Vad låg bakom beslutet att införa ett kvalitetssystem.

Fas 2. Till sätta resurser och ansvar iga.

1.  Hur gick ni till väga med till delning av resurser och ansvariga och vad blev
resultatet.( Projektorganisation, kvalitetsansvarig och organisationsbeskrivning).

2.a Vad var bra med ert till vägagångssätt

2.b Vad var sämre med ert till vägagångssätt.

3.c Hur skulle ni ha gjort det idag.

2.a Om ingen klar resurstill delning skedde, vilka typer av problem uppstod som en
följd av detta.

Fas 3. Analysera nuläget.

1. Beskriv ert till vägagångssätt vid analys av nuläget, hur blev resultatet samt vad
berodde det på.

1.a Vad var syftet med nulägesanalysen.

1.b Var syftet med nulägesanalysen klargjort för alla involverade.

1.c Hur skulle ni gå till väga vid en nulägesanalys idag.

2.Utfördes nulägesanalysen av en utomstående konsult eller en kvalitetsansvarig.

2.a Vad låg bakom beslutet i valet av personen som utförde nulägesanalysen.

Fas 4. Upprätta handlingsplan

1.  Utarbetades en handlingsplan och vad ingick i den i så fall .

2.  Vem utformade handlingsplanen.

3.  Vad framgick av handlingsplanen.

4. Vad blev resultatet av handlingsplanen.
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Fas 5. Motivera och utbilda.

1.  Utfördes det något arbete för att motivera och utbilda medarbetare i organisationen
och hur gick detta arbete i så fall till samt hur blev resultatet.

2. Gjordes en undersökning av utbildningsbehovet i organisationen.

3. Definierades mål för utbildningen.

4. Avsattes resurser för utbildningsinsatser.

5.Uppnådes målet med utbildningen.

6. Vad skulle ni göra annorlunda idag.

Fas 6. Dokumentera nuläget - justera

1.  Uppstod det några problem med dokumentation av nuläget.

2.  Har ni idag några problem med dokumentationen och vad tror ni de beror på samt
hur kan de undvikas.

Fas 7. Interna revisioner

1.  Beskriv till vägagångssättet vid revisioner av kvalitetssystemet.

2.I arbetet med revisioner av kvalitetssystemet, användes intern eller extern revisor.

3. Nedtecknades en handlingsplan.

4. Hur blev resultatet av revisionen.

4.  Hade ni agerat annorlunda idag.

4.a Hur hade ni agerat idag i sådant fall .
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Fas 8. Fastställ mätpunkter

1.  Existerar det regler för till vägagångssätt vid upptäckt av fel i verksamheten.

2. Har ni kvalitativa mätpunkter i verksamheten och hur gick ni till väga för att välja ut
dem.

Fas 9. Ständiga förbätt r ingar

1.  Hur går det ständiga förbättringsarbetet.

1.a Vad tror ni är orsaken till att det går bra.

1.b Vad tror ni är orsaken till att det går sämre.


