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Abstract 
This thesis is about how you can find the cause of quality defects in manufacturing processes 
and how to prevent that the same issue continue to exist. A part of the thesis illuminate the 
importance of identifying the root cause of a problem. The purpose of the study is to highlight 
some of the many methods that can be used to fins the causes for defects concerning quality in 
the industrial sector.  
 
The data that is collected and are the basis for the result and conclusions of the case study 
consisted of literature studies, observations and interviews. The quality tools that are 
presented in the study are “Five Whys” and the Ishikawa chart, which are two tools that, 
among others, makes it possible to find the root cause of a problems occurrence.   
 
The practical applications of the quality tools are presented in a case study that was conducted 
at Johnson Controls AB in Gothenburg, Sweden. The case study was based on observations 
concerning one of several production lines, where the current quality problem was critical. 
 
The conclusions drawn from this thesis is that it is important to identify the root cause of the 
occurrence of a problem in order to implement long-term actions and measures. The risk that 
comes with only reliving the symptom of a problem (and not the root of it) is that it will not 
be eliminated but exists and constantly requires resources to be alleviated. By identifying the 
root cause of a problem, one can be assure that it will not occur again, since it will be 
eliminated. There are various methods and tools that can be used to identify the root cause of 
a problem; two of them that are mentioned in the report is “Five Whys” and the Ishikawa 
chart. It is important to focus and resources are spent on such a long-term actions and efforts. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete handlar om hur man kan gå tillväga för att finna orsaken till att 
kvalitetsfel uppstår i en tillverkningsprocess och hur man kan förhindra att samma 
kvalitetsproblem fortsätter att existera. En central del i examensarbetet har även varit att 
belysa vikten av att identifiera ett problems grundorsak. Syftet med studien är att belysa några 
av flera metoder som kan användas för att hitta orsaker till kvalitetsrelaterade fel inom 
tillverkningsindustrin.  
 
De data som samlats in och står i grund för resultatet och slutsatserna har bestått av 
litteraturstudier, observationer och intervjuer. De kvalitetsverktygen som framfördes i studien 
är ”Fem varför” och Ishikawadiagram, vilket är två verktyg som bland annat gör det möjligt 
att upptäcka grundorsaken till ett problems uppkomst.  
 
De praktiska tillämpningarna av kvalitetsverktygen är presenterade i en fallstudie som har 
utförts på Johnson Controls AB i Göteborg, Sverige. Fallstudien är gjord på en av flera 
produktionslinor där ett rådande problem med kvalitet ansågs vara kritiskt. 
 
Slutsatserna som har dragits av detta examenarbete är att det är viktigt att identifiera 
grundorsaken till ett problems uppkomst för att kunna implementera en långsiktig åtgärd. 
Risken med att endast lindra ett problems symptom (och inte roten till dess uppkomst) är att 
det aldrig elimineras utan existerar och ständigt kräver resurser för att lindras. Genom att 
identifiera ett problems grundorsak kan man därmed se till att det inte uppstår igen, eftersom 
det då kan elimineras. Det finns olika metoder och verktyg som kan användas för att 
identifiera grundorsaken till ett problem, två stycken som nämns i rapporten är ”Fem varför” 
och Ishikawadiagram. Det är viktigt att fokus och resurser läggs på ett sådant långsiktigt 
arbete. 
 
 
 
 
Nyckelord: Kvalitet, kvalitetsfel, kvalitetsverktyg, förbättringsarbete, Fem varför, 
Ishikawadiagram 
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Förord  
 
Detta examensarbete är ett avslutande moment för våra studier inom industriell ekonomi på 
Högskolan i Borås. Arbetet motsvarar 15 hp och är ett resultat av ett samarbete med Johnson 
Controls AB under våren 2016. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare; Sara Lorén på Högskolan i Borås samt Wajdi 
El-Hadi på Johnson Controls, för utvecklande diskussioner och vägledning under arbetets 
gång. Slutligen vill vi även tacka personalen på Johnson Controls i Göteborg, som har tagit 
emot oss med engagemang, samt lagt tid och resurser på genomförandet av vår studie. 
 
Borås, juni 2016 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Inom produktionsföretag anses kvaliteten på det som producerats vara avgörande för hur väl 
affärsresultatet uppnås. Detta innebär att utformandet av ett system som fokuserar på att 
kunna styra kvaliteten genom att producera produkter som i slutet av processen har få 
kvalitetsfel, är viktigt för att kunna uppnå detta. Studier har gjorts som visar på att en 
förbättrad upplevd kvalitet var sammankopplat med en märkbar ökad lönsamhet (Danupun & 
Tannock 2004). Eftersom kvalitet är av så stor vikt för att nå resultat i ett företag, är det 
viktigt att veta hur den ska optimeras för respektive verksamhet.  
 
Att arbeta med ständiga kvalitetsförbättringar anses vara en del av affärsstrategin för ett 
företag, av den anledningen är det en betydande del att ständigt underhålla. Till varje 
uppkomst av kvalitetsfel eller problem finns en relaterad orsak och för att kunna finna 
åtgärder, gäller det att identifiera grundorsaken. Det är viktigt att identifiera grundorsaken för 
att man ska kunna ta itu med roten av problemet och inte enbart dess symptom, vilket annars 
leder till att problemet fortsätter att existera (Doggett 2005). Det är en av anledningarna till att 
det är viktigt att hitta grundorsaken och inte enbart källan till ett problem. Skillnaden mellan 
källan och grundorsaken är att grundorsaken ligger dold bakom källan. Ett exempel är att ett 
kvalitetsfel för en materia har uppstått på linan, man vet att källan är leverantören och 
grundorsaken kan vara produktionen för materian hos leverantören, det vill säga att problemet 
inte tillhör företaget i sig utan leverantören. Genom att finna åtgärder som vid första anblick 
är en anledningen till att fel uppstår, till exempel investera i en ny lina för att optimera 
operatörernas ergonomiska situation för att få en bättre arbetsmiljö och på så sätt möjligtvis 
minska den mänskliga faktorn, görs en temporär lösning på ett djupare problem. De djupare 
orsakerna är de man måste nå för att kunna komma fram till en långsiktig lösning på 
kvalitetsproblem inom produktion (Liker, Erkelius, Hallberg & Lean forum 2009). Kortsiktiga 
lösningar som endast lindrar ett problems symptom för tillfället är inte lönsamma att investera 
i längden, och av den anledningen är det viktigt för alla typer av verksamheter att veta hur 
man ska gå tillväga för att identifiera och åtgärda ett problems grundorsak. 
 
Det som skapar hinder för en organisation eller utredare från att hitta grundorsaken till 
problem kan vara att man har fel synsätt. Ett exempel på ett sådant synsätt kan vara att man 
förmodar att fel och komplikationer uppstår i takt med att resurser åldras, man har en 
inställning som menar att ingenting varar för evigt. Ett annat synsätt som är ett exempel på ett 
sådant som påverkar arbetet mot att hitta grundorsaken till ett problem är att man anser att 
misslyckande beror på “dåliga” delar. Istället för sådana synsätt bör man ha ett tankesätt som 
innebär att åldrande delar förknippas med besiktning av maskiner och materiel men också 
kontroll och underhåll för att kunna förhindra misslyckandet. Dåliga delar borde alltså istället 
identifieras som en del av kvalitetssäkring i processen (N & Heuvel 2008). 
 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att visa hur metoderna Ishikawadiagram och Fem varför kan 
användas för att hitta grundorsaken till kvalitetsrelaterade fel inom produktion i 
industribranschen. Detta för att framhäva vikten av att identifiera grundorsaken till problem 
istället för att vidta tillfälliga åtgärder som endast fungerar ”på ytan”, det vill säga inte är 
långsiktiga. Att eliminera kvalitetsrelaterade fel inom produktion genom att gå till roten av 
det, vilket menas till grundorsaken, ser man även till att samma problem inte uppkommer 
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igen. Av den anledningen är sättet som kvalitetsrelaterade fel elimineras eller åtgärdas på, 
viktig att belysa.  
 

1.3 Forskningsfrågor 
Forskningsfrågorna till examensarbetet är utformade med hänsyn till syftet. För att kunna 
identifiera grundorsaken till kvalitetsrelaterade fel inom produktionen genom att använda 
metoderna Fem varför och Ishikawadiagram, samt framhäva vikten av att hitta grundorsaken 
för att kunna finna långsiktiga åtgärder istället för kortsiktiga, har forskningsfrågorna 
utformats enligt följande: 
 

• Hur kan orsaker till uppkomsten av kvalitetsfel i en process identifieras? 
• Vilka åtgärder kan vidtas för att samma kvalitetsfel inte skall uppstå igen? 

 

1.4 Avgränsningar 
Det här examensarbetet är avgränsat till att hitta orsaker till kvalitetsfel som sker på linan 
inom produktionsföretag. Därefter har ytterligare avgränsningar gjorts i en fallstudie, där man 
valt att endast studera en av flera linor i produktionen. Linan som studerats producerar 
sittdelen till framstol. 
 
Ytterligare avgränsningar har gjorts gällande typen av kvalitetsfel, där avgränsningen avser 
det kvalitetsfel som återkommer mer frekvent i produktionen. Det kvalitetsfel det rör är en 
specifik rynka som kan uppstå i lädret på sittdelen, som refereras till som Sunflower-rynka. 
 
Målet är att kunna applicera de teorier och metoder som eventuellt ges som förslag, på 
samtliga områden för att eliminera/minimera kvalitetsfel inom produktion. 
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2 Metod 
Följande kapitel presenterar de metoder och tillvägagångssätt som har använts för att 
genomföra det här examensarbetet. Avslutningsvis presenteras resonemanget kring valet av 
metoderna specifikt för det här arbetet. 

2.1 Genomförande 
Arbetsgången har till stor del bestått av intervjuer och observationer samt litteraturstudier. I 
studiens början skapades en bild av företagets nuläge, det vill säga hur processerna ser ut och 
är uppbyggda, för att kunna definiera en utgångspunkt. Under den här tiden spenderades 
mycket tid på företaget för att göra observationer och delvis intervjuer. 
 
Efter att ett nuläge hade skapats utfördes litteraturstudier av tidigare forskning och 
dokumentationer som är i relevans för examensarbetets ämne. Kvalitativa metoder, som 
semistrukturerade intervjuer och observationer av det område som projektet är avgränsat till, 
användes i stor grad (Golicic & Davis 2012). Detta gjorde det möjligt att skapa en teoretisk 
referensram, som senare kunde användas tillsammans med resultatet från de kvantitativa 
metoderna, för att komma fram till ett resultat.  
 
För att kunna presentera en slutsats av de observationer som gjorts analyserade vi all data 
genom att skilja på relevant och icke relevant data. Icke relevant data ansågs vara den data 
som överensstämde med den teori som lagts till grund för studien och sammanställdes av de 
intervjuer som genomförts. Analysen och slutsatsen gjordes med det teoretiska ramverket och 
det empiriska data som samlats in under fallstudien som presenteras i projektarbetet. Under 
tiden examensarbetet skrevs, gjordes kontinuerliga korrigeringar av dess innehåll. 

2.2 Fallstudie  

En fallstudie är en metod som består av empiriska undersökningar av enskilda och unika fall 
som ofta riktas till ett visst problem eller ämne som skall undersökas (Harland 2014). Det 
förklaras även som en utformning av en forskningsmetod som på ett detaljerat och nyanserat 
sätt undersöker ett specifikt fall. Metoden kan även användas för att analysera två till tre fall i 
syfte att kunna jämföra dem (Bryman 2012). Enligt Patel & Davidson (2011) avser ett “fall” 
en eller flera individer, en organisation eller en situation.  

En fallstudie tillåter även djupgående samtal med individer av intresse, där information som 
annars inte hade erhållits i samma utsträckning, blir tillgänglig och kan öka validiteten. Den 
kunskap som erhålls av sådana samtal i en fallstudie, kan vara mer till nytta och av värde än 
mer övergripande sådan. Tillsammans med kvalitativa metoder är fallstudier en bra metod för 
att få information och kunskap från olika perspektiv, för att kunna återge ett resultat med 
hänsyn till flera faktorer (Pable 2013). 

Fallstudie som forskningsmetod i detta examensarbete är relevant då processer eller 
förändringar vill studeras, där man strävar efter att erhålla så täckande information som 
möjligt för att få ett helhetsperspektiv. Information av olika karaktär samlas in för att få en så 
bred bild och kunskap som möjligt av det aktuella fallet. Patel & Davidsson (2011) beskriver 
ett exempel angående vilken typ av information som kan samlas in vid en fallstudie som görs 
på en arbetsplats. Där förklarar de att intervjuer, observationer och enkäter kan kombineras i 
datainsamlingen för att få en fyllig kunskap att utgå ifrån. 
 
Studien som görs i det här examensarbetet görs inom en given industri och ämnesområde där 
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ett problem har identifierats. Genom att använda en fallstudie som metod står observationer 
och erfarenheter beträffande den givna verksamheten som grund för studien. Detta innebär att 
fallstudien kan användas för att förstå en avgränsad del av den givna verksamhetens externa 
och interna processer, vilken står i grund för vidare studier kring det givna problemet. Syftet 
med fallstudien är att ta del av detaljerad och ingående information angående ett specifikt 
problem inom ett specifikt område, för att med hjälp av tidigare forskning och teorier kunna 
dra en slutsats baserad på vetenskap samt kunna vara relevant för ett vidare förbättringsarbete 
inom området. 
 
Eftersom den här studiens syfte är att presentera två metoder som kan användas för att hitta 
orsaker till att kvalitetsproblem uppstår inom produktion, ansågs en fallstudie vara ett sätt att 
tydliggöra användandet av dessa i praktiken. Utöver de faktorerna gjorde även studiens 
specificerade ämnesområde som rör kvalitet inom produktionsföretag, valet att använda en 
fallstudie som en större del av forskningsmetoden, klart. 
 
Att använda siffror tagna ur verkligheten gör det även möjligt att visa på en förbättring efter 
en viss tidsperiod. Det skulle samtidigt hjälpa det företag som utgör fallstudien i sitt 
förbättringsarbete samt förståelse för grundorsaken till att kvalitetsproblem uppstått.  

Genom att använda en fallstudie som forskningsmetod anses därmed att läsaren får en större 
samt praktisk inblick i det problem som beskrivs. Förståelsen anses därmed öka då den teori 
som beskrivs appliceras i en konkret verksamhet. Av den anledningen ansågs en fallstudie 
vara en relevant samt givande forskningsmetod att använda i studien.  
 

2.3 Metoder för datainsamling 
I följande kapitel presenteras de metoder för datainsamling som har använts i studien. 

2.3.1 Kvantitativa forskningsmetoder 
Kvantitativa forskningsmetoder definieras av metoder som används vid undersökningar som 
producerar data i form av siffror eller tal (Bryman 2011). Detta innebär att data ska kunna 
sammanställas och analyseras i kvantifierbara termer genom olika slags beräkningar. Syftet 
med kvantitativa undersökningsmetoder är att de ska kunna sammanställas och appliceras 
inom andra liknande områden, av den anledningen är generella mönster inom ett visst område, 
som kan utläsas av sådana undersökningar, av stort intresse (Justesen & Mik-meyer 2011).  

2.3.2 Kvalitativa forskningsmetoder 
Kvalitativa metoder används för att förstå människors erfarenheter, beteenden och 
interaktioner (Pathak, Jena & Kalra 2003). Kvalitativa forskningsmetoder lägger sin tonvikt 
på ord vid insamling av data och analys, till skillnad från den kvantitativa forskningsstrategin 
som fokuserar på kvantifiering. Det finns ett antal olika metoder inom kvalitativ forskning 
(Bryman 2011), de som har använts i det här projektarbetet förklaras nedan. 
 
Deltagande observation förklaras som en metod där forskaren befinner sig på studiens 
aktuella plats under observation(erna) och dess datainsamling, där forskaren iakttar och 
lyssnar för att få en bild och uppfattning av den sociala miljön (Bryman 2011). En av de 
största fördelarna med deltagande observation i jämförelse med intervju som metod, är att en 
deltagande observation ger möjlighet att iaktta händelser i realtid, det vill säga direkt när de 
utspelar sig.  
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Det här gör det även möjligt att få kunskap om det som kallas “tyst kunskap”; sådant som 
inom en organisation tar för givet och inte anses vara värt att nämna i till exempel en intervju.  

Intervjuer används ofta i syfte att undersöka en viss problemställning (Justesen & Mik-meyer 
2011). Kvalitativa intervjuer kan kategoriseras i många underrubriker, den viktigaste formen 
av kvalitativa intervjuer anses dock vara ostrukturerade- och semistrukturerade intervjuer. En 
ostrukturerad intervju innebär att forskaren använder sig av ett PM (personligt meddelande) 
till hjälp för att minnas temat för intervjun (Bryman 2011). Det innebär att intervjuaren låter 
personen som blir intervjuad styra intervjuns riktning samt dess innehåll, med andra ord är 
frågornas ordningsföljd samt exakta formulering inte förbestämd, utan de uppkommer under 
intervjuns gång (Justesen & Mik-meyer 2011). Vid en semistrukturerad intervju använder 
forskaren en så kallad intervjuguide som innehåller ett fåtal teman som ska innefattas i 
intervjun (Bryman 2011). Det kan förklaras som ett antal huvudfrågor som skall ställas under 
intervjun samtidigt som utrymme för oväntade men ändå relevanta ämnen, som kan tas upp i 
samtalet med personen som intervjuas, ges (Justesen & Mik-meyer 2011). 

Analys från texter och dokument innebär att forskaren använder sig utav dokument och texter 
som datakälla (Bryman 2011). 

2.3.3 Mixed methods 
Mixed methods är en forskningsmetod där kvalitativa och kvantitativa metoder integreras och 
används i en eller fler studier som är starkt sammankopplade (Golicic & Davis 2012). Att 
använda sig av både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder ger forskare en 
avstämning på sina forskningsresultat, detta genom att kvalitativ data belyser en förståelse av 
det statistiska resultat som fås av kvantitativ data (Biber & Nagy 2010).  

2.3.4 Val av forskningsmetoder 
Denna studie är i helhet baserad på en kvalitativ forskningsstrategi för att kunna uppfylla 
syftet och besvara frågeställningar. Det förekommer dock inslag av kvantitativ data, men inte 
i samma utsträckning. Data i form av semistrukturerade intervjuer och deltagande såväl som 
icke-deltagande observationer utgjorde en stor del av empirin som sedan kompletterades med 
vetenskapliga teorier och publikationer.  
 
Fallstudien är främst baserad på information från anställdas erfarenheter och kunskaper, men 
också från vetenskapliga teorier, där teorierna används som stöd för att besvara 
frågeställningen. För att kunna kartlägga företagets nuläge användes kvalitativ datainsamling i 
form av intervjuer och observationer. Den kvalitativa empirin som erhållits under fallstudien 
användes tillsammans med den teoretiska referensramen för att kunna tolka och analysera 
fallstudien och sedan kunna dra relevanta slutsatser. 
 
Samtliga intervjuer som gjorts har haft en låg grad av strukturering och högre grad av 
standardisering. Det innebär att intervjufrågorna har varit öppna men att samma frågor ställs 
till varje respondent. En avgörande del i hur bekväm intervjupersonen känner sig i miljön som 
intervjun utförs i, är intervjuns struktur. En strukturerad intervju ger personen möjlighet att 
känna sig bekväm, vilket gör att personens förmåga att vilja formulera sina svar utförligt och 
efter sina egna erfarenheter, ökar. Genom att utföra en kvalitativ intervju av semistrukturerad 
karaktär kunde varierande och allmänna omständigheter i intervjupersonens livsvärld 
beskrivas. 
 
Under observationerna som har gjorts har rollen som observatörer varit både okänd och känd. 
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Under de första observationerna höll man en roll som icke-deltagande för att få en så objektiv 
och allmän bild som möjligt av den miljö som undersöktes. Genom att utföra observationer på 
detta sätt strävade observatörerna efter att få en uppfattning av hur processerna i miljön som 
observerades vanligtvis fungerade. Det gjordes efter de observationerna, observationer med 
en roll som känd observatör. Genom att utföra olika typer av observationer strävade man efter 
att få en så verklig och uppriktig bild av verkligheten som möjligt.  
Det finns dock problem som kan uppstå i form av etiska problem; att gruppen eller miljön 
som studeras påverkas av observatörernas närvaro samt att allt inte hinner observeras. För att 
undvika många av dessa problem och att de skulle ha en påverkan på resultatet som inte är 
försumbar, har man valt att göra observationer av båda typer. 

Litteraturstudier gjordes för att skapa en större inblick inom ämnet som studerats, det vill säga 
för att kunna hitta grundorsak inom produktionsindustri, vilka verktyg och teorier som kan 
vara lämpliga att använda. För att sedan kunna ge mottagaren en större förståelse inom 
området med avsikt att även öka förståelse kring de slutsatser, metodval samt diskussioner 
som gjorts i projektarbetet. Med hjälp av litteraturstudierna i form av tidigare 
dokumentationer och forskning har man kunnat stödja de empiriska data som man har samlat 
in under arbetsgången och dra relevanta slutsatser av vetenskaplig karaktär. 
Litteraturstudierna har bestått av vetenskapliga publikationer från olika databaser samt 
litteratur i form av böcker som rör studiens ämne. 

I projektarbetet finns inslag av kvantitativ empiri, bestående av data som har samlats in under 
en viss tidsperiod, som har används för att stödja vissa val och påståenden som har gjorts i 
samband med fallstudien. Ett exempel är insamling av data angående antal fel som uppstår 
under en viss tidsenhet. Data har kvantifieras och analyseras för att sedan sammanställas och 
presenteras i ett senare avsnitt i projektet. 

2.3.5 Primärdata 
Primärdata avser data som samlas in för den aktuella undersökningen (Armstrong 2013). Det 
kan också förklaras som ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar (Patel & 
Davidsson 2011). Exempel på metoder som används för att samla in primärdata är enkäter, 
observationer (Armstrong 2013). 

2.3.6 Sekundärdata 
Data från sekundära källor är sådan information som redan existerar, vilket betyder att 
informationen till en början har samlats in för en annan undersökning. Sekundär data anses 
vara fördelaktigt då kostnaden är låg, eftersom insamling av den informationen går snabbt. 
Det är dock viktigt att se över användandet av sekundärdata; det är viktigt att se till att 
informationen som har samlats in är relevant, uppdaterad och korrekt för undersökningens 
syfte (Armstrong 2013). 

2.4 Reliabilitet 
Patel och Davidsson (2011) förklarar begreppet reliabilitet som säkerheten av att en 
undersökning görs på ett tillförlitligt sätt. En studies reliabilitet handlar i stora drag om hur 
konsekvent ett resultat är (Bryman 2012).  
En undersöknings reliabilitet avser hur stabilt ett resultat är över tid, det vill säga fluktuationer 
i ett resultat. Det innebär att undersökningen ska kunna utföras ytterligare gånger där 
resultaten har låg variation (Bryman 2012). Ett resultats reliabilitet kan höjas genom att till 
exempel använda två observatörer vid samma tillfälle när observationer utförs. På samma sätt 
kan två intervjuare vara närvarande vid en intervju. Hur väl svaren från intervjuerna eller 
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observationerna stämmer överens blir således ett mått på reliabiliteten. Ett annat sätt är att 
lagra information i form av inspelningar av ljud och/eller bild (Patel & Davidson 2011). 
För att öka reliabiliteten i det här examensarbetet har man valt att ständigt vara två personer i 
rollen som observatör vid samtliga observationer som har gjorts. Under observationerna har 
man fört anteckningar och dokumenterat observationer i form av bilder. De har även skett vid 
olika tider på dygnet, under olika lång tid och med olika personer involverade i den miljö som 
observerats, vilket medfört att observationerna som har gjorts inte är tillfälliga.  

Ytterligare något som har gjorts för att öka examensarbetets reliabilitet är att samtliga 
intervjuer som har genomförts har dokumenterats och blivit inspelade av två personer. 
Utformningen av intervjuerna har skett på ett sätt där ungefär likadana frågor har ställts till 
fler än en person för att få högre reliabilitet i svaren som erhållits. 

Den tidigare forskning och dokumentation som har använts i studien är vetenskapliga 
publikationer eller litteratur av relevans, vars utgivningsår gör dem aktuella och därmed ökar 
reliabiliteten. 

2.5 Validitet 
Justesen och Mik-Meyer (2011) förklarar begreppet validitet som tillförlitlighet. En studies 
validitet avser en granskning av hur väl empiri och teoretiskt ramverk överensstämmer med 
varandra (Taylor 2013) för att säkerställa hur väl det som mätts är korrekt för studiens ämne 
(Bryman 2012). Patel och Davidson (2011) understryker att vad som undersöks handlar om 
att veta att man undersöker det man faktiskt ska undersöka. Det är dock viktigt att komma 
ihåg att hög reliabilitet inte nödvändigtvis medför en hög validitet (Patel & Davidson 2011). 
 
För att öka validiteten i denna studie har man bland annat valt intervjupersoner med omsorg 
med avseende på studiens syfte. Det innebär att intervjuerna är gjorda med personer som har 
hög kompetens, erfarenhet och insyn i företaget och ämnet. Intervjupersonerna har varit av 
olika position, det vill säga information från personal från både ledning och verkstadsgolv har 
erhållits, men har alla en daglig koppling till den kvalitet som produceras. Det teoretiska 
ramverket är uppbyggt från tidigare forskning och dokumentationer med avseende på kvalitet 
och långsiktig förbättring/eliminering av kvalitetsproblem. Teorin som ligger till grund för 
ramverket har utvecklats från observationer och intervjuer som har gjorts i fallstudien, för att 
kunna utveckla ett teoretiskt ramverk som överensstämmer med varandra.  
 
Ytterligare en aspekt som har ökat validiteten är att de sökord som har använts vid sökningar i 
databaser, har varit de nyckelord som presenterats i sammanfattningen; Kvalitet, kvalitetsfel, 
kvalitetsverktyg, förbättringsarbete, Fem varför, Ishikawadiagram. Samma sökord har använts 
i samtliga databaser som har använts, bland andra Emerald Insight, Pro Quest, detta för att 
sökresultaten skulle vara av så hög relevans för syftet och frågeställningen som möjligt.  
 
Examensarbetets syfte och frågeställningar har utformats från ett problem som upplevs som 
aktuellt på verksamheten som fallstudien har gjorts på, vilket även det ökar hela studiens 
validitet. 
  



 

8 
 

3 Teoretisk referensram 
Följande avsnitt presenterar den teoretiska och vetenskapliga referensram för studien, där 
termer förklaras och definieras.  

3.1 Kvalitet 
Det finns olika sätt att förklara kvalitet på men något samtliga definitioner bör ha gemensamt 
är att det handlar om ett värde för kunden, ett visst värde som bör uppnås i det som mottags av 
kund för att det ska anses vara av hög(/förväntad) kvalitet (Kenyon, Sen & SpringerLink 
2015). Bergman och Klefsjö definierar kvalitet enligt följande: “Kvaliteten på en produkt är 
dess förmåga att tillfredsställa och helst överträffa kundernas behov och förväntningar” 
(Bergman och Klefsjö 2012, s.23). En annan definition på begreppet kvalitet enligt Reeves 
och Bednar (1994) är att det anses motsvara det som är “bäst”, men att man ska se kvalitet 
som det som är “bäst för ett speciellt kundbehov”. 
 
Kvalitet anses handla om mer än bara om produkten som mottags, även tjänster som 
tillkommer eller levereras med produkten bidrar till kundens uppfattning av kvaliteten, där det 
essentiella handlar om hur väl hela upplevelsen och processen av ett köp når upp till 
förväntningarna. Det är också viktigt att ha i åtanke att kvalitet bedöms av kunden och att allt 
annan bedömning av vad som är bra kvalitet i det stora hela är irrelevant (Reeves & Bednar 
1994). 

3.2 Ständiga förbättringar 
Kvalitetsförbättringar är en oändlig process. Människan har alltid kunnat finna bättre sätt att 
utföra saker (Hutchins 2008). Att producera rätt produkter är av stor vikt för företag, med 
andra ord att tillverka produkter efter kundernas önskemål och förväntningar för att 
säkerställa sin plats på marknaden. Ökad konkurrens samt ökade krav från kunden på kvalitet 
medför att företaget kan förlora sin position på marknaden om inte ständiga förbättringar sker. 
För att ständiga förbättringar ska vara möjligt, bör man veta hur man använder olika metoder 
och verktyg för att kunna uppnå det (Stefanovic, Kiss, Stanojevic & Janic, 2014). 

3.3 First time through 
First time through (FTT) är en andel av enheter som genomgår en process felfritt, det vill säga 
uppfyller kvaliteten som efterfrågas (Axiom u.å). Det är ett sätt att mäta effektivitet, förmåga 
och kvalitet inom ett system och/eller ett värdeflöde. FTT mäter antal produkter som har 
producerats utan defekter efter att ha passerat systemet eller värdeflödet en gång. Defekta 
produkter är de produkter som inte kan skickas till kund och därmed inte är säljbara, det vill 
säga de produkter som behöver gå igenom systemet mer än en gång för att uppnå den kvalitet 
som krävs för att kunna säljas. Det här sättet att mäta effektivitet är inte bara applicerbart på 
producerande system utan även inom till exempel servicebranschen (Leanmanufacture 
2009).    

3.4 Onda och goda cirkeln 
Delaktighet är en viktig del för att kunna skapa ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Att 
medarbetarna får veta att de behövs eller att de känner engagemang, ansvar och delaktighet, 
bidrar det till en mycket bättre arbetsinsats (Bergman & Klefsjö 2012).  
 
Figur 1 beskriver kopplingen till effekten av delegering av ansvar och befogenheter, så kallad 
onda och goda cirkeln, där den goda cirkeln är den man vill befinna sig i (Bergman & Klefsjö 
2012).  
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Figur 1: Den Onda och den Goda cirkeln, där den Onda cirkeln är till vänster och den Goda 
cirkeln till höger (Bergman & Klefsjö, 2012, s 49). 
 
Figur 1 visar den onda och goda cirkeln, där den onda cirkeln innebär kontroll och 
detaljstyrning. En sådan arbetsmiljö bidrar till att de anställda tappar motivationen, vilket ger 
ett försämrat resultat, som i sin tur skapar brist på förtroende för ledningen. Den goda cirkeln 
innebär att ansvar och befogenheter delegeras till medarbetarna, vilket resulterar i att de 
anställda blir motiverade. Det ger i sin tur ett förbättrat resultat samt ett ökat förtroende för 
ledningen i en verksamhet (Bergman & Klefsjö 2012).   

3.5 Fem varför 
“Fem Varför” eller ”Five Whys” är en metod som används inom tillverkningsföretag för att 
identifiera grundorsaken till problem som förekommer under till exempel produktion och 
tillverkning (Kohfeldt & Langhout, 2011). Ett sätt att finna grundorsaken till ett fels uppkomst 
är således att fråga ”Varför?” fem gånger när fel uppstår, för att sedan kunna vidta åtgärder 
(Liker et al. 2009).  
 
Metoden fungerar på det sättet att ett problem identifieras och sätts i samband med ordet 
varför. Därefter tas fem möjliga svar fram som är baserade på kunskap och erfarenhet. För att 
kunna upprepa frågan fem gånger ser man tillbaka på föregående svar för att återigen fråga 
“Varför?”. Enligt Stimson (2013) tar varje ”Varför” bort ytterligare ett lager av symptom, tills 
grundorsaken är identifierad.  
 
Vanligtvis leder denna cykel uppströms i processen, det vill säga att grundorsaken finns 
uppströms i processen. Det kan handla om att grundorsaken till exempel lokaliseras till 
leverantören som levererar råmaterialet till det producerande företaget, vilket då leder till att 
produktionen inte sker utan kvalitetsfel. Vid första anblick kan det anses vara operatörernas 
fel, men genom att ifrågasätta varför ett fel uppstår fem gånger, kan en slutsats om 
grundorsaken dras (Liker et al. 2009). 
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Enligt Pojasek (2000) har grundorsaken till problemet förmodligen identifierats när man 
finner svårigheter i att svara på frågan “Varför?” ytterligare. Han menar även att metoden har 
fyra steg: 
 

1. Sätt ihop ett team och diskutera tillsammans för att identifiera det rådande problemet 
genom observationer och diskussioner. 

2. Ställ frågan om varför problemet har uppstått till teamet och notera samtliga svar som 
sägs.  

3. Fortsätt att fråga “Varför?” fyra gånger till eller eventuellt tills det inte går att svara på 
frågan längre, först då har grundorsaken (roten) till problemet identifierats.  

4. Diskutera inom teamet vilka orsaker som är av högst relevans för att begränsa det till 
ett antal grundorsaker som har definierats. Försök få samtliga i teamet att förstå. 

 
 
Ett exempel på hur Fem Varför kan användas i praktiken visas i tabell 1 (Murugaiah, Jebaraj 
Benjamin, Srikamaladevi Marathamuthu & Muthaiyah 2010) 
 
 
Tabell 1: Presenterar ett exempel på hur ”Fem Varför”-metoden kan användas i praktiken. 
Fråga Svar 
Varför stannade roboten? För att kretsen är överbelastad, vilket fick en 

säkring att blåsa upp. 
Varför är kretsen överbelastad? För att lagren inte var tillräckligt smorda. 
Varför var lagren otillräckligt smorda? För att oljepumpen på roboten inte cirkulerar 

tillräckligt mycket olja. 
Varför cirkulerar robotens oljepump inte 
tillräckligt mycket olja? 

För att intaget till pumpen är tilltäppt med 
metallspån. 

Varför är intaget till pumpen tilltäppt med 
metallspån? 

För att det inte finns något filter i pumpen. 

I exemplet i tabell 1 kunde en tillfällig lösning ha satts in och varit tillräcklig vid första 
anblick, redan vid den andra frågan. En tänkbar lösning där hade varit att smörja lagern med 
olja, trots det hade problemet återuppstått kort därefter eftersom roten av problemet inte har 
identifierats och därmed inte heller åtgärdats. Hur problemet ska åtgärdas långsiktigt kan ses 
först när roten till problemet identifierats (vid den femte frågan), genom att i det här exemplet 
lägga till ett filter i pumpen (Murugaiah et al. 2010).  
 
Fördelen med metoden är att den är strukturerad, vilket ger en konkret bild av orsaken till 
problemet. En av de främsta fördelarna med användandet av metoden att det kan få en 
verksamhet att finna problem som sitter djupare och som påverkar verksamheten som helhet. 
Några andra fördelar är att medarbetarna utmanas i hur de definierar ett problem och lär sig 
att det första som kan tänkas vara ett problem, inte behöver vara det enda, utan att en djupare 
förståelse av en situation kan ge upphov till att flera problem/orsaker definieras (Pojasek 
2000). Eventuella svårigheter som kan uppstå är att slutsatsen som dras kan vara relaterad till 
personliga aspekter, som till exempel ”varför är människorna lata?” (Kohfeldt & Langhout 
2011). 
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3.6 Ishikawadiagram 
Ishikawadiagram, som också kallas för Orsak-verkan-diagram eller Fiskbensdiagram, 
presenterades först av Kaoru Ishikawa som förespråkade förbättringsprogram i Japan på 1960-
talet (Bergman och Klefsjö, 2012). Att det refereras till som Fiskbensdiagram beror på dess 
form där “huvudet” på fisken representerar huvudproblemet som skall utredas och de möjliga 
orsakerna till problemet formar “fiskbenen” i modellen. De möjliga orsakerna som listas upp i 
modellen är framtagna efter granskning av tidigare studier samt brainstorming, vilket menas 
med en stund där olika möjliga idéer och förslag läggs fram (Wong, Kam Cheong 2011). 
Figur 2 illustrerar en exempelmall som visar hur ett Ishikawadiagram kan utformas. 
 
 
 
 

 
Figur 2: En mall av hur ett Ishikawadiagram kan utformas (Bergman & Klefsjö, 2012, s 243).  
 
Figur 2 illustrerar ett verktyg som tillhör de sju förbättringsverktygen (Bergman & Klefsjö 
2012) och används för att notera och visualisera de möjliga orsakerna till en viss händelse 
eller ett fenomen (Stefanovic et al. 2014). Verktyget används för att filosofera men också för 
att kunna illustrera förhållandet mellan kvalitetsproblem och dess orsaker (Hekmatpanah 
2011). Enligt Jayswal, Li, Zanwar, Lou och Huang (2011) blir det med ett sådant diagram 
möjligt att visualisera och därmed på ett väldigt konkret sätt även förmedla sambanden mellan 
orsaker, som vid första anblick kan vara osammanhängande. 

3.7 Just-in-time 
Just-in-time (JIT) förklaras enligt Liker (2009) som en rad av principer, redskap och tekniker 
som möjliggör produktion och leverans av produkter till kund med kort ledtid. Det är ett 
system vars främsta hörnsten är att eliminera slöseri, där slöseri definieras som allt utöver 
minimum av utrustning, material och arbetstider som krävs för att produktionen ska fungera 
(Lai & Cheng 2009). Enligt Lai och Cheng (2009) är målet med JIT-produktion att eliminera 
väntetider som i sin tur kan minimera lager och minska ledtider. Till följd av det kan 
fluktuationer inom efterfrågan hanteras snabbare samtidigt som kvalitetsproblem kan 
upptäckas och hanteras fortare.  
 
Harrisson, Van Hoek och Skipworth (2014) förklarar Just-in-time som en filosofi som styr 
materialflödet genom ett pull-system, det vill säga genom att produkten “dras” genom 
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systemet av kundbehovet. Materialet/produkten dras genom systemet som ett svar på signalen 
som ges av kundens behov. Det betyder att produktion av en produkt startas när en order har 
lagts, vilket innebär att produkter inte görs i förväg och lagras.  
 
När JIT är implementerat i en process produceras och levereras produkter precis i rätt tid för 
försäljning. Det är ofta inte bara själva produktionen som sker enligt JIT utan även en stor 
andel av andra aktörer uppströms i försörjningskedjan som exempelvis de som står för 
produktion och leverans av råmaterial. Det kan förklaras som ett nätverk av aktörer där varje 
aktör är kopplad till en eller flera andra och får så kallade JIT-signaler av dem vid beställning 
av kund, som sedan når hela nätverket. Ett JIT-system sätts med andra ord igång av och svarar 
endast på slutkundens efterfrågan (Harrisson et al. 2014). 
 
Just-in-time består av olika faktorer vars individuella effektivitet och interaktioner 
tillsammans avgör hela systemets effektivitet. Det innebär att varje faktor avgör hur väl 
systemet fungerar enligt JIT.   
 
I figur 3 illustreras de 6 individuella faktorer som arbetar tillsammans för att uppnå ett 
effektivt JIT-system, de är även uppdelade i 3 olika nivåer där nivå 1 (toppen på pyramiden) 
avser full duglighet. Resterande faktorer arbetar tillsammans och stödjer varandra genom de 
olika nivåerna för att nå upp till nivå 1 och avgör därmed ett systems förmåga att leverera 
enligt JIT när en kund har lagt en order.  

Figur 3: De faktorer och dess påverkan på varandra som tillsammans utgör ett JIT-system 
(Harrisson et al. 2014, s 226). 
 
Ett system som arbetar enligt JIT kan hantera att ordrar läggs med jämnt mellanrum, det vill 
säga en relativt jämn efterfrågan, men är känsligare när det kommer till problem som kan 
uppstå på verkstadsgolvet. Ytterligare en faktor som ett system med JIT hanterar aningen 
sämre, eftersom produktionen sker enligt ett pull-system, är att förutspå framtida behov. Ett 
JIT-system anses vara starkt när det gäller kontroll men svagt när det gäller planering 
(Harrison et al. 2014). 
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En viktig aspekt som är grundläggande och därmed krävs för att JIT ska implementeras på ett 
framgångsrikt sätt, är effektiv kommunikation. Det handlar om kommunikation mellan 
samtliga parter och inte bara mellan leverantör och företag, utan kunden är en viktig part där 
kommunikationen är essentiell (Lai, Lee & Lp 2003). 
 

 
Figur 4: Hur kommunikations- och informationsflödena mellan samtliga parter bör vara i ett 
JIT-system (Lai et al. 2003). 
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4 Fallstudie på Johnson Controls 
Företaget som används i fallstudien i detta projektarbete är Johnson Controls AB i Göteborg, 
Torslanda, och tillverkar säten till personbilar. Det rör sig med andra ord om ett företag som 
är en underleverantör. Verksamheten är amerikansk och samarbetar med ca 80 % av alla 
bilmärken världen över. Johnson Controls arbetar inte bara med bilsäten utan även fastigheter 
och är världsledande inom bilbatterier. Fabriken i Torslanda har idag ca 800 tjänstemän och 
operatörer anställda1. 
 
Johnson Controls arbetar med Just-in-time vilket ger företaget en tillverkningstid på 4 timmar. 
Det innebär att företaget har 4 timmar på sig att producera och leverera en order från att den 
läggs. Produktionslinorna på verkstadsgolvet är uppdelade, där två stycken parallella 
producerar framsäten (en lina för vänster sida och en lina för höger sida). I slutet av 
processerna paras respektive säten som ska till samma kundorder, det vill säga tillhörande 
samma bil, ihop av en robot för att sedan levereras till kund2.  

4.1 Nuläge på Johnson Controls  
Förteget har i nuläget ett kvalitetsproblem som berör tillverkning av framsäten till bilar. 
Produktionen är uppdelad i tre skift; A, B och C där samtliga säten (fram- och baksäten) 
tillverkas enligt Just-in-time konceptet. Varje order som kommer in till företaget läggs in 
sekventiellt på linan eftersom samtliga ordrar är kundspecificerade, vilket betyder att antal 
säten som görs av varje modell varierar enligt kundens behov. 
 
Linan där framsäten produceras består av två parallella linor som möts när de två delarna som 
ett säte består av (rygg- och sittdel) ska sättas ihop. Det betyder att ryggdelen produceras på 
en lina samtidigt som sittdelen produceras på en annan. Respektive del produceras samtidigt 
för att de ska vara klara samtidigt och kunna sättas ihop3.  
 
En del av verkstadsgolvet är avsedd som mötesplats där ett antal tavlor och data finns utlagd i 
syfte att fungera som material till ständiga förbättringar inom produktionen. På tavlorna hittas 
bland annat information om antal fel som uppstår, när de uppstår, eventuell åtgärd som bör tas 
och vem som kan utföra åtgärden. Efter varje skift noteras de fem kvalitetsproblem som har 
förkommit mest, detta för att få kännedom om vilka problem som är mest akuta och bör 
läggas fokus på.  
 
Mötesplatsen är belagd på en mer avskild del av verkstadsgolvet, i slutet av linorna, där 
operatörerna inte under sitt arbete kan se tavlorna och vad som skrivits. Det sker möten varje 
dag, vid starten av samtliga tre skift, med berörda parter från ledningen. Mötena hålls oftast 
av teamledaren för respektive skift och där diskuteras och antecknas vad som har gjorts dagen 
innan för att åtgärda de fel som upptäcktes då, vem som har utfört vad och hur nuläget ser ut. 
Om samma problem som tidigare fortfarande upplevs diskuteras återigen vem som ska ta tag i 
det och hur. Det följs sedan upp vid nästa möte. 
 
Företaget har identifierat problemet som att antalet produkter som inte skickas till kund efter 
FTT, det vill säga defekta produkter som måste gå igenom processen mer än en gång, är stort. 
Olika sorters kvalitetsfel har identifierats och är något man ständigt arbetar med att förbättra, 
genom att bland annat föra statistik och utföra en del konkreta förbättringar. Målet med det 

                                                
1 Wajdi El-Hadi, Continious Improvement Engineer, Johnson Controls, intervju 7 januari 2016. 
2 Enes Vizlin, Fron Seat Master Traineer, intervju 16 februari 2016. 
3 Enes Vizlin, Fron Seat Master Traineer, intervju 16 februari 2016. 
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förbättringsarbete som pågår är att förbättra resultatet genom att öka andelen produkter som 
levereras till kund efter FTT4. 
 

4.2 Processflöde 
En överskådlig bild av processflödet för sittdyna tillhörande framstol illustreras i figur 5. 
 

 
Figur 5: Processflödet för sittdyna tillhörande framstol, på Johnson Controls AB5.  
 
Produktionsprocessen påbörjas när en order läggs av kunden och når Johnson Controls. Det är 
det första steget i processen, leverantören får då en indikation på att ordern har lagts och 
påbörjar leverans till Johnson Controls. Ordern läggs in i systemet och blir synlig hos Johnson 
Controls. I lagret läggs skummet, trimmet och eventuella kablar i sekvenser och körs sedan ut 
från lagret till produktionen. Skum avser det skum som formar sittdynan och trim avser det 
läder som klär skummet. 
 
Vid den första arbetsstationen i produktionslinan sätts trimmet och de eventuella kablarna 
ihop med skummet. Hela dynan förs sedan fram i linan till nästa station för bearbetning. På 
station 2 placeras chassi till sätet på linan med tillhörande sittdyna, som rullar in från station 
1. De skickas tillsammans vidare till nästa station, station 3, där ett chassi med respektive 
sittdyna skruvas ihop. När chassi och sittdyna har skruvats samman skickas de vidare till 
station 4 där eventuella rynkor, som kan ha uppstått vid föregående stationer på linan, stryks. 
Momentet benämns som steaming och innebär att trimmet som kan ha blivit rynkat efter att 
det har applicerats på skummet, stryks med vattenånga för att elimineras i högsta grad. 
Därefter förs sittdynan vidare i linan till arbetsstation 5, där ryggdelen (som kommer från en 
separat, parallell lina) sätts ihop med sitsen6 . 
 
Den sista stationen i processen kontrollerar samtliga säten. Här testas elektroniken och alla 
eventuella funktioner som lagts till enligt kundorder och även en kvalitetskontroll som rör det 
estetiska utförs. Upptäcks inga kvalitetsfel skickas sätet vidare på linan för att sedan plockas 
upp och paras ihop av en robot med resten av sätena (fram- och baksäten) som ska levereras 
till samma bil. Vid upptäckt av kvalitetsfel markeras dem med märken i rött och gult, 
beroende på var i processen och av vem de upptäcks. Sedan tas sätet av linan, av en operatör, 
för att försöka åtgärda felet. Detta görs till viss del genom att ta bort och göra om. Är det inte 
möjligt att åtgärda felen tas det defekta materialet bort från sätet och det aktuella sätet måste 
gå igenom processen ytterligare en gång7.  
  

                                                
4 Wajdi El-Hadi, Continious Improvement Engineer, Johnson Controls, intervju 4 februari 2016. 
5 Enes Vizlin, Fron Seat Master Traineer, intervju 16 februari 2016. 
6Enes Vizlin, Fron Seat Master Traineer, intervju 16 februari 2016. 
7 Eric Boelens, Quality Engineer, Johnson Controls (Assende), intervju 24 februari 2016. 
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4.3 Kvalitetsfel 
Det finns ett antal olika kvalitetsfel som uppstår vid produktion på Johnson Controls; rynkor, 
repor på trim och chassi, icke fungerande elektronik, etc. Rynkor i lädret är ett av dem, men 
det finns även olika sorters rynkor. De olika rynkorna har olika benämningar och uppstår på 
olika ställen (oftast vid sömmar i trimmet).  
 
Sunflower är ett namn på en sorts rynka vars uppkomst har en av de högsta frekvenserna i 
produktionen på Johnson Controls. Rynkan som syns i figur 6 kan förekomma vid tillverkning 
av sittdyna tillhörande framstol8.  
 

 

 
Figur 6: En sittdyna där sömmen till vänster visar en rynka av typen “Sunflower” och 
motsvarande söm till höger visar ett godkänt påsatt trim, utan rynkor (Johnson Controls 2016). 
 
Det har under en viss tidsperiod samlats in och sammanställts data som rör antal Sunflower-
relaterade kvalitetsproblem som har uppstått under respektive skift på Johnson Controls. 
Antalet fel/skift under varje tidsperiod är sammanställda i figur 7. Genom att analysera data 
kan man se att antal fel är mindre i nuläget än när data först började samlas in. Man kan även 
avläsa att skillnaderna i antal fel/skift har förekommit mest under skift A och minst under 
skift C.  
 

                                                
8 Wajdi El-Hadi, Continious Improvement Engineer, Johnson Controls, intervju 4 februari 2016. 
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Figur 7: Antal Sunflower-rynkor som uppstår per skift, per vecka. Data är insamlad från 
vecka 40 (år 2015) till och med vecka 6 (år 2016).   
 
Topparna vid vecka 40-41 samt runt vecka 48-49, som avläses i figur 7, kan vara 
tillfälligheter men kan även bero på omständigheter som exempelvis ny inhyrd personal utan 
större erfarenhet av processen9. Slutsatsen som kan dras från datan är dock att felen har 
minskats och därmed att de åtgärder som vidtagits har kunnat minska antal fel. Det man bör 
sträva efter är dock att eliminera felen, vilket man inte lyckats göra med de åtgärder som 
vidtagits hittills.  
 
De åtgärder som görs i nuläget beträffande rynkan Sunflower som uppstår under produktionen 
är att trimmet steamas, det vill säga stryks med ånga, vid en station innan sittdynan monteras 
ihop med ryggdelen. Här försöker man eliminera samtliga rynkor som kan ha uppstått på 
sittdelens trim10. 
 
Ytterligare en åtgärd som vidtagits är att en kontrollstation har satts in i slutet av 
produktionslinan, där samtliga sittdynors kvalitet testas för att bestämma om de kan levereras 
till kund eller inte. Vid upptäckt av eventuella kvalitetsfel, oberoende av typ, tas de av linan 
för att korrigeras. Är det möjligt att korrigera felen, görs det av en operatör som sedan lägger 
tillbaka den på linan för att levereras till kund. Är det inte möjligt att korrigera felen 
identifieras dess ursprungskälla om möjligt, det vill säga om det rör sig om leverantörs- eller 
operatörsfel. Sedan tas sätet bort från linan och produkten får sedan genomgå 
produktionsprocessen en gång till11. Kan felets ursprungskälla identifieras, det vill säga på 
vilken station i processen det har uppkommit, upplyses operatören som har hanterat materialet 
och feedback ges12. 
 

                                                
9 Saman Nazar Front Seat Supervisor, telefonintervju 20 april 2016. 
10 Enes Vizlin, Fron Seat Master Traineer, intervju 16 februari 2016. 
11 Enes Vizlin, Fron Seat Master Traineer, intervju 16 februari 2016. 
12 Saman Nazar, Front Seat Supervisor, Johnson Controls Sweden, 20 april 2016. 
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5 Resultat och analys 
Det resultat som kan presenteras efter litteraturstudier, tidigare kunskaper samt fallstudien är 
att det är viktigt att hitta grundorsaken till kvalitetsproblemet innan man söker åtgärder att 
vidta. Anledningen till att det är av så stor vikt är att ett problem inte kan elimineras helt, om 
inte grundorsaken eller roten till problemet tas bort eller åtgärdas. Det kan liknas vid när en 
växt ska tas bort ur jorden; tas inte roten bort existerar växten fortfarande och blommar så 
småningom upp.  
 
Att en tillfällig lösning inte är hållbart blir tydligt i fallstudien. I figur 7 blir det tydligt att 
problemet fortfarande existerar efter vad som ansetts vara en lösning, vilket innebär att 
symptomen har försökt lindras och grundorsaken inte har identifierats för att kunna hitta en 
lösning. 
 
Det finns olika verktyg att använda för att komma fram till vad grundorsaken är, ett verktyg är 
”Fem varför”, ett annat sätt är att använda sig av Ishikawadiagram, där det tydligt illustreras 
vilka orsaker som kan vara till grund för det rådande problemet. 
 
Resultatet av det Ishikawadiagram som har utformats efter det rådande kvalitetsproblem och 
omständigheterna på Johnson Controls AB, rörande produktion av sittdyna till framstol, visas 
i figur 8. Figuren visar de möjliga grundorsaker som har identifierats under den tid studien har 
utförts. Orsakerna har identifierats med hjälp av de olika kvalitativa metoderna som har 
använts.  

 
Figur 8: Ishikawadiagram som har utformats efter en fallstudie på Johnson Controls.  
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”Fem Varför” anses vara en effektiv metod för att identifiera grundorsaken till ett problem 
och av den anledningen applicerades även denna metod på kvalitetsproblemet inom Johnson 
Controls. Det har använts som ett verktyg för att ta reda på grundorsaken till varför ett 
kvalitetsproblem i form av en rynka (Sunflower-rynka) på trimmet uppstår. Resultatet av hur 
Fem Varför användes presenteras i tabell 2. 
 
Tabell 2: Presenterar resultatet av metoden “Fem Varför” som har applicerats på Johnson 
Controls rådande kvalitetsproblem.  
Fråga Möjliga svar 

Varför uppstår Sunflower-
rynkan på lädret? 

·      För att trimmet inte sitter rätt på skummet. 

Varför sitter inte trimmet rätt på 
skummet? 

• För att det inte dras över skummet på rätt sätt eller 
inte steamas ordentligt innan det skickas vidare. 

• För att operatörerna inte har tillräcklig kunskap om 
hur trimmet ska sättas på korrekt. 

• För att trimmet som levereras till Johnson Controls 
inte är sytt korrekt enligt mönster, vilket kan 
orsaka att sömmarna inte passar skummet och 
därmed senare i processen skapar rynkor i trimmet. 

• Mallen – brist i hur de är utformade 

Varför sätts trimmet inte på, på 
rätt sätt eller inte steamas 
ordentligt innan det skickas 
vidare? 

• För att operatörerna är stressade och/eller räknar 
med att nästa operatör fixar det. 

• För att operatörerna inte har tillräcklig kunskap om 
hur det ska sättas på korrekt. 

Varför är operatörerna stressade 
och/eller räknar med att nästa 
operatör fixar det? 

• För att det finns krav på hur många som måste 
produceras/tidsenhet och för att de inte är 
tillräckligt motiverade till att arbeta med omsorg. 

• Många nya operatörer tillkommer ofta i 
produktionen, att vara ny genererar ofta stress och 
osäkerhet 

Varför finns det krav på hur 
många som måste 
produceras/tidsenhet och varför 
är operatörerna inte motiverade 
till att arbeta med omsorg? 
 
Varför genererar att vara ny på 
jobbet ofta stress och osäkerhet? 

• För att det är en överenskommelse från kund (går 
inte att påverka, utan det som går att påverka är hur 
man arbetar under den tid som finns till 
förfogande). 

• Bristen på motivation och omsorg under arbetet 
beror (delvis) på dåligt utformade 
arbetsinstruktioner som inte är synliga eller 
konkreta samt ingen större feedback från ledningen 
när jobb utförs bra. En bristfällig utbildning av 
samtliga operatörer kan bidra till att operatörer 
arbetar och uppfattas som omotiverade. 

• Att man som ny känner osäkerhet och stress över 
det beror till stor del till ofullständiga instruktioner 
och/eller utbildning(/upplärning).  
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Resultatet av den här metoden blir tydligt i de möjliga orsakerna som ges som svar i den sista 
frågan som ställs. I tabell 2 kan man avläsa att det som påverkar kvaliteten på de sittdelar till 
framstol som produceras, till största del är operatörerna. Kvalitetsproblemen uppstår av olika 
anledning men de främsta som har kommit till känna under den här studien har varit att 
utbildning och utformning arbetsinstruktioner inte har prioriterats så högt som de borde. 
Tillsammans med de orsakerna har det utvecklats andra problem, i form av bristande 
motivation och omsorg. Bristen på omsorg innebär i den här studien att operatörerna inte bryr 
sig tillräckligt mycket om vad de skickar vidare i processen eftersom de till exempel antar att 
det löser sig under processens gång eller att de känner att deras arbete inte uppskattas 
tillräckligt mycket. 
 
En annan möjlig grundorsak som inte går att förbise är att kvalitetsproblemen kan uppstå på 
grund av att dåligt material har skickats från leverantörer. Det kan exempelvis handla om att 
sömmar i trimmet inte är sydda korrekt enligt specifikationer och därför inte passar skummet, 
eller att materialet på trimmet inte är passande för ändamålet. 
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6 Diskussion och slutsats 
Det resultat som ar erhållits, som är generellt och kan appliceras på andra områden med 
samma typ av problem, är att det går att använda olika metoder och verktyg för att identifiera 
orsaker till kvalitetsproblems uppkomst, samt vikten av att hitta grundorsaken. Resultaten har 
används för att besvara forskningsfrågorna från avsnitt 1.3: 
 

• Hur kan orsaker till uppkomsten av kvalitetsfel i en process identifieras? 
• Vilka åtgärder kan tas för att samma kvalitetsfel inte skall uppstå igen? 

 
Den första forskningsfrågan från avsnitt 1.3 handlar om hur man kan gå tillväga för att hitta 
orsaken till att kvalitetsfel uppstår i en process. I rapporten har två metoder i form av ”Fem 
Varför” och användandet av Ishikawadiagram presenterats. Dessa metoder används för att 
identifiera grundorsaken till ett problems uppkomst och inte bara för att lindra problemet och 
dess påverkan i en verksamhet. Det finns dock ytterligare metoder som kan användas i samma 
syfte, de som har använts i den här projektrapportens fallstudie har gett exempel på hur de kan 
användas och vad de ger för resultat. Den främsta anledningen till varför just de två nämnda 
metoderna användes i den här projektrapporten är tidigare erfarenheter och kunskaper. Istället 
för att ge sig in på metoder och verktyg där ingen tidigare erfarenhet har erhållits, ansågs valet 
av de två med mest kännedom och kunskap om vara säkert. På så sätt anses även resultatet 
vara mer tillförlitligt. 
 
Figur 8 illustrerar att det finns fler möjliga grundorsaker till problemet som orsakas av 
operatörer än av leverantörer. Detta innebär dock inte att leverantörsfel utesluts helt, utan det 
spelar med stor sannolikhet en viss roll i kvalitetsproblemens uppkomst. Efter flera 
observationer och intervjuer är dock vår bedömning att leverantörsfelen inte står för en så stor 
andel eller påverkan att det utgör den större delen av de rådande kvalitetsbristerna som i 
nuläget uppstår efter First-time-through. Vår bedömning är därmed att grundorsaken sitter 
djupare och omfattar fler parter än leverantören av material.  
 
Vi anser att reliabiliteten för detta resultat är hög, då det är viktigt att identifiera grundorsaken 
till problemet för att kunna ta itu med och åtgärda det. Detta kan jämföras med till exempel en 
inflammation, där att äta medicin för att lindra smärtan är inte hållbart i längden; när effekten 
av medicinen tar slut återkommer smärtan, vilket innebär att problemet kvarstår. Man kan se 
smärtan som ett symptom och inte roten till smärtan. Med detta sagt, kan man se det som att 
orsaken till att smärtan uppstår är grundorsaken, för att utifrån det hitta en hållbar lösning som 
håller symptomen borta men även eliminerar uppkomsten av dem. 
 
Den andra forskningsfrågan från avsnitt 1.3 handlar om vad som ska göras för att samma 
kvalitetsfel inte ska uppstå igen. Svaret på det är något som har återkommit i studien 
upprepade gånger; vikten av att gå till roten av ett problems uppkomst och eliminera det, 
istället för att tillsätta kortsiktiga lösningar som endast lindrar problemens symptom. 
Att hitta grundorsaken till ett kvalitetsproblem i en verksamhet kan dock ge intrycket av att 
vara lättare än vad det faktiskt är. Det kräver mycket från, i första hand ledningen, då det 
kräver att problemet värderas högt och prioriteras, men också att medarbetarna är motiverade 
till att vilja påbörja ett kontinuerligt förbättringsarbete av denna typ.  
 
Fallstudiens resultat visar ett tydligt exempel på att det saknas tillräckligt med omsorg och 
motivation från operatörer under arbetet, samt motivation för att identifiera och eliminera 
kvalitetsproblemet helt, det vill säga hitta grundorsaken och implementera långsiktiga 
åtgärder.  
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Både observationer och intervjuer som har gjorts visar på att man förlitar sig på att någon 
annan som är delaktig i processen kommer att ta tag i problemet. Detta leder till att man 
förskjuter sin arbetsuppgift och problemet till någon annan, utan någon garanti för att det 
kommer att åtgärdas. 
 
Figur 8 visar även att bristen på den kommunikation som finns mellan operatörerna på 
verkstadsgolvet och ledningen har stor påverkan på det rådande kvalitetsproblemet. För att ett 
effektivt förbättringsarbete, gällande bland annat eliminering av kvalitetsproblemen, ska 
kunna genomföras är det viktigt att kommunikationen är kontinuerlig och frekvent. Figur 4 
visar i vilken utsträckning informations- och kommunikationsflöden bör utformas för att 
kommunikationen ska vara effektiv. Något som gör den här aspekten än viktigare är att 
Johnson Controls arbetar enligt JIT; kommunikationen är essentiell för att arbetssättet ska 
vara effektivt.  
 
Under vistelsen i verksamheten observerades olika uppfattningar och missförstånd när det 
kommer till exempelvis arbetsinstruktionerna som fanns tillgängliga vid varje arbetsstation i 
processflödet. Med otydliga arbetsinstruktioner, som utformats av ledningen utan större input 
från operatörerna, blir arbetet utfört på olika sätt av samtliga operatörer. Detta innebär i sin tur 
att sätena som produceras, produceras i olika kvalitet. Att operatörerna arbetar olika beror 
därmed inte bara på de enskilda individerna, utan även utbildning och arbetsinstruktioner som 
finns till förfogande vid början av anställningen. 
 
För att minska antal kvalitetsfel som uppstår och som hindrar en leverans till kund krävs 
långsiktiga åtgärder. Dessa åtgärder bör utformas efter en noggrann identifiering av 
grundorsaken till att ett problem uppstår i en process. När det är gjort kan åtgärden utformas 
och eliminera roten till problemet för gott. Två metoder och verktyg om är användbara är 
”Fem Varför” och Ishikawadiagram, dessa metoder och verktyg har beskrivits och använts i 
praktiken i den här rapportens fallstudie. 
 
Det som krävs för att det ska vara möjligt att identifiera grundorsaken till ett problems 
uppkomst är att resurser och fokus läggs på det, för att det ska prioriteras och lösas 
långsiktigt. För att kunna identifiera dem krävs input från samtliga parter i processen, därför 
är det viktigt att låta de anställda/operatörerna vara en del av arbetet. Det är alltså av stor vikt 
att låta de anställda vara med och utforma arbetssätt med mera. Detta, för att de ska känna sig 
delaktiga men även för att en input från den delen av verksamheten är av stor nytta för att 
kunna fastställa ett nuläge och vad som önskas och anses vara nödvändigt för ett förbättrat 
resultat. Det kommer i sin tur att leda till ökad motivation och att arbetet utförs med mer 
omsorg, tillsammans med ledningen. 
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7 Metoddiskussion 
De metoder som har använts är både kvalitativa och kvantitativa. Studien i sig består dock 
främst av kvalitativa metoder i form av intervjuer, observationer samt litteraturstudier. Det 
som skulle kunna öka validiteten i arbetet är att fler intervjuer med fler personer i företaget 
hade gjorts, för att få information och uppfattningar från fler perspektiv.  
 
Något som möjligtvis hade kunnat stärka resultatets reliabilitet hade varit att använda en 
kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Enkätundersökningen hade då delats ut till 
samtliga operatörer inom produktionen av sittdyna tillhörande framstol, i samtliga skift, för att 
få information från fler operatörers perspektiv. Detta hade kunnat stärka en del av de möjliga 
grundorsaker som presenterats i figur 8, då fler operatörers erfarenheter stått till grund för 
dessa. Den information som erhållits med de metoder som använts har dock ansetts vara av 
tillräckligt hög reliabilitet för att kunna användas i studien. 
 
Trots detta anser man att de intervjuer och observationer som har gjorts är väl gjorda och att 
personerna är väl utvalda med hänsyn på erfarenhet och position i företaget, för att få en så 
bred och tillförlitlig bild som möjligt. Eftersom intervjuerna har varit semistrukturerade har 
man försökt att indirekt få vissa påståenden som gjorts i vissa intervjuer, bekräftade i andra 
intervjuer med andra personer, för att se om uppfattningen delas av fler.  
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8 Rekommendationer till Johnson Controls 
Utifrån de resultat som har erhållits efter vistelsen på Johnson Controls AB under våren år 
2016 har man sammanställt en del rekommendationer till företaget som presenteras i tabell 3. 
Rekommendationerna är framtagna från de observationer och resultat man har erhållit i 
kombination med tidigare studier inom samma område, vars syfte är att fungera som en 
utgångspunkt till vad som bör göras för att eliminera kvalitetsfel efter FTT inom 
verksamheten.  
 
Tabell 3: Rekommendationer till Johnson Controls tillsammans med en förtydligande 
kommentar. 
Rekommendation Kommentar 
Identifiera ett problems grundorsak innan 
åtgärder vidtas 

Genom att hitta grundorsaken till ett problem 
och eliminera det eller åtgärda med 
utgångspunkten där, minskar risken att 
åtgärder görs och resurser tillsätts i 
”onödan”.  
 
Detta sätt att angripa ett problem bidrar till 
att långsiktiga och hållbara lösningar görs. 

Utveckla arbetsinstruktionerna För att få ett enhetligt resultat, där fel lättare 
kan identifieras och rättas till direkt, krävs ett 
enhetligt arbetssätt med samma 
förutsättningar, krav och arbetsinstruktioner 
för samtliga operatörer. 
 
Denna åtgärd bidrar till att jämnare kvalitet 
uppnås snabbare och att operatörerna arbetar 
med större självförtroende och omsorg. 

Låt operatörerna vara en del av utformningen 
av arbetsinstruktionerna 

Operatörerna är de som dagligen arbetar i 
processen och har störst erfarenhet av det 
praktiska arbetet. Av den anledningen har de 
med största sannolikhet även störst kunskap 
om vilket arbetssätt som är mest effektivt. 
Delaktighet ökar även motivationen. 
 
Att göra operatörerna delaktiga innebär inte 
att det som sägs från deras sida ska 
genomföras, men det bör ses som en stor 
tillgång. 
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Rekommendation Kommentar 
Utbilda samtliga operatörer tills de själva 
anser sig vara säkra i sitt arbete 

Genom att gå efter hur operatörerna känner 
inför sina arbetsuppgifter släpps välutbildade 
operatörer ut på golvet och en jämnare 
kvalitet uppnås snabbare. När en stor del av 
de anställda är via bemanningsföretag och 
därmed “byts ut” relativt frekvent, sätter det 
krav på Johnson Controls när det kommer till 
utbildning och upplärning. 
 
Kostnaderna i resurserna som läggs på 
utbildningen tjänas in med tiden, i form av 
färre kvalitetsfel efter FTT. 

Låt kommunikationen mellan ledning och 
operatörer vara en del av det dagliga arbetet 

Kommunikation med operatörerna ökar 
känslan av delaktighet och med tiden även 
motivation att göra ett bra arbete med 
omsorg.  
 
Genom att känna delaktighet skapas ett 
förtroende mellan ledningen och 
operatörerna vilket i sin tur skapar 
motivation till att utföra ett arbete med 
omsorg. Det ger en känsla av 
sammanhållning och att man tillsammans 
arbetar mot samma mål. 
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