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Abstract 

 
This thesis aims to pay attention to quality deviations in the production of an international 

company that export customized transport logistics and inventory management. With the help 

of a working method, called Näranalys, should approaches to manage a quality deviation be 

improved. The reason to the implementation is to figure out the root causes of deviations and 

to process them in order to reduce the risk of recurrence. Faults and defects arising in all 

activities can be defined as the quality deficiency cost and may, according to Sörqvist, consist 

of up to 30% of a total turnover and is therefore essential to minimize (2001).  

 

Based on the organization philosophy Lean Management, a number of aspects have been 

identified as essential for the implementation of a working method to succeed. Reflecting on 

how the philosophy of standardization can contribute to psychosocial stresses is an important 

part of the studie. A crucial factor in the outcome of the study is the awareness of the working 

method. It is therefore important to clarify that the working method was not created for 

monitoring individuals, but to improve the way in which work is done and to create the 

conditions for operators to have the right circumstances to make a good job from the start. 
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Sammanfattning 

 
Examensarbetet syftar till att uppmärksamma kvalitetsavvikelser i produktionen på ett 

internationellt företag som säljer kundanpassade transportlösningar inom logistik och 

lagerhantering. Med hjälp av en arbetsmetod, kallad Näranalys, ska tillvägagångssättet att 

hantera en kvalitetsavvikelse förbättras. Anledningen till implementeringen är att komma 

underfund med grundorsakerna till avvikelser samt att bearbeta dessa för att reducera risken 

för återkomst. Fel och brister som uppkommer i alla verksamheter kan definieras som 

kvalitetsbristkostnader och kan, enligt Sörqvist, bestå av uppemot 30 % av ett företags totala 

omsättning och är därför väsentligt att minimera (2001).  

 

Utifrån organisationsfilosofin Lean Management med dess verktyg och metoder har ett antal 

aspekter framstått som väsentliga för att en implementering av en arbetsmetod ska bli lyckad. 

Att reflektera över hur filosofins standardisering kan komma att bidra till psykosociala 

påfrestningar kan en mer hållbar och prefererande arbetsgång tas fram utifrån olika branscher 

och förutsättningar. En avgörande faktor ur studiens utfall är medvetenheten kring den 

framtagna arbetsmetoden. Det är därav viktigt att ett förtydligande sker gällande att 

arbetsmetoden inte skapades för övervakning mot enskilda individer, utan för att förbättra 

arbetssättet och skapa förutsättningar för operatörer att göra rätt från första början. 
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1. Introduktion 

Lean Production är en organisationsfilosofi som har haft stor spridning globalt de 

senaste åren (Pereira et. al. 2016). Utvecklingen har gått från att enbart tillämpas inom 

tillverkningsindustrin, såsom Volvo (Lantz, Hansen & Antoni 2015), till att numera 

influera ett bredare spektrum. En av många anledningar till att införa Lean på 

arbetsplatsen är att man vill reducera allt arbete som i slutändan inte genererar värde 

till kund (Weinstock 2008). Detta kan sammankopplas med att företag idag har ett 

stort kundfokus, vilket innebär att anpassning sker mot att möta kundernas 

förväntningar för att skapa eventuella konkurrensfördelar (Petersson & Ahlsén 2015). 

Edward Deming gick ytterligare ett steg i kundfokuseringen genom att hävda att 

“quality should be aimed at the needs of the customer, present and future” (Deming 

1986). Kvalitetsbegreppet har under de senaste decennierna fått en allt bredare 

innebörd, där inte endast hållfasthetsegenskaper involveras (Petersson & Ahlsén 

2015).  

 

En utav Lean Managements huvudprinciper är Jidoka, vilket är ett japanskt uttryck 

som innebär att kvalitetssäkra produkter/tjänster. Önskvärt är att genomföra 

kvalitetskontroller successivt genom processerna, då det är enklare och mer 

kostnadseffektivt att vidta åtgärder i ett så tidigt skede som möjligt (Petersson & 

Ahlsén 2015). Detta är dock problematiskt i verksamheter där stor del av 

tillverkningen består av kundspecifika orders. Här varierar arbetsgången beroende på 

vilka önskemål samt behov kunderna besitter och det existerar inte några instruktioner 

för samtliga produktvarianter.  

 

Studien inriktar sig mot kvalitetsavvikelser på produkter hos företaget UniCarriers i 

Mölnlycke. För att strukturera upp tillvägagångssättet att bemöta en avvikelse som 

uppkommit i produktionen utformas en Näranalys. Anledningen till implementeringen 

av Näranalysen var att försöka komma underfund med grundorsakerna till avvikelser 

samt att bearbeta dessa för att reducera risken för återkomst. Arbetsmetoden utgår 

från att belysa en organisations förutsättningar utifrån ett antal valda faktorer som 

anses vara relevanta ur organisationens perspektiv med hänsyn till avvikelser. 

Näranalysen är ett verktyg som genom en enkel struktur i blankettform härleder de 

avvikelser som uppkommit mot de valda faktorerna. Det är fördelaktigt att använda 

6M för att identifiera möjliga faktorer. 6M består av Maskin, Material, Metod, Miljö, 

Människa och Mätning. Målet är att Näranalysen ska inneha en enkel struktur 

bestående utav lättförstådda frågor som inte bör kunna misstolkas oavsett vem som 

genomför den och utifrån svaren analysera de brister som framkommit genom 

blanketten. Dock kan en implementering utav ett nytt arbetssätt innebära viss 

problematik. Studien kommer att ta upp kritik mot standardisering av arbetssätt och 

hur medarbetarnas inflytande förändras. Tengblad och Oudhuis hävdar dock att det 

går att kombinera ett ökat inflytande från medarbetarna och ett standardiserat 

arbetssätt. För att lyckas med detta finns det tre punkter som bör tas i beaktande: 1) 

implementeringen av en standardiserad arbetsmetod bör göras med en kontextuell 

känslighet, 2) en balans mellan användning av standarder och arbetsberikning bör ske, 

3) en känsla av ägandeskap både gällande implementeringen och 

produktionsprocesserna stöds av medarbetarna (Oudhuis & Tengblad 2013). Med 

UniCarriers som utgångspunkt kommer studien behandla hur en Näranalys kan tas 

fram och införas på̊ bästa möjliga sätt.  
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1.1 Syfte  

Syftet med studien är att belysa de effekter en Näranalys kan medföra till en 

organisations arbete för att finna avvikelser, även kallade kvalitetsfel, som 

uppkommer i produktionen. 

1.2 Frågeställning 

Följande tre frågeställningar har valts för att besvara studiens syfte: 
 

I. Hur kan ett tillverkande företag gå tillväga när avvikelser i produkten uppstår 

och varför bör dessa åtgärdas? 

II. Hur ska Näranalysen utformas för att belysa de faktiska problemen? 

III. Vilka effekter bidrar Näranalysen till? 

1.3 UniCarriers  

UniCarriers är ett internationellt företag som säljer kundanpassade transportlösningar 

inom logistik och lagerhantering. De riktar huvudsakligen in sig på försäljning av 

egentillverkade truckar där produktion sker i Sverige, Spanien, Japan, Kina och USA. 

Produkterna säljs via specialiserade återförsäljare men även direkt till slutkund. 

UniCarriers i Mölnlycke grundades 1958 av Knut Jakobsson och var familjeägt fram 

till 2007 under namnet Atlet. År 2007 köptes företaget upp av Nissan. Senare skedde 

en sammanslagning av Nissan och Hitachi som tillsammans bildade 

UniCarriersgruppen år 2012. Sammanslagningen till UniCarriers förändrade 

ägarstrukturen till att även inkludera det statliga investmentbolaget INCJ. Under 

Hitachi fanns framförallt varumärket TCM och under Nissan, Atlet och Nissan 

Forklifts. 2016 köpte Mitsubishi upp hela ägandeskapet av UniCarriersgruppen. 

UniCarriers europeiska huvudkontor ligger i anslutning till produktionsanläggningen i 

Mölnlycke. Anläggningen i Mölnlycke uppgår till en total yta på 18 000 kvadratmeter 

där knappt 7000 enheter tillverkas årligen och antalet anställda i produktionen uppgår 

till 200. Det är anläggningen Mölnlycke som rapporten behandlar. Omsättningen för 

den europeiska delen av UniCarriersgruppen uppgick år 2015/2016 till 300 miljoner 

euro. Tillverkningsenheten i Mölnlycke hade en omsättning på 560 miljoner kronor år 

2015/2016. Att omsättningen beräknas enligt 2015/2016 och inte ett kalenderår beror 

på att UniCarriers huvudägare är ett japanskt företag och därigenom redovisar enligt 

de japanska redovisningsreglerna där räkenskapsåret avslutas den 31a mars.  

 

1.4 Avgränsningar 

Anläggningen i Mölnlycke har flera arbetsområden. Dock kommer rapporten enbart 

behandla det arbetsområde som kallas EKO06. Avgränsning sker även mot hur lång 

tidsperiod rapporten motsvarar, i detta fall en fem månaders period, effekter kan 

därför uppkomma efter det att rapporten är genomförd. De avvikelser som Final 

inspection, även kallad FI, upptäcker behöver inte alltid ha sitt ursprung ur 

anläggningens sammansättning av truck, utan kan även bestå av kvalitetsbrister från 

leverantör. Kvalitetsbrister av detta slag samt återkopplingen till leverantör är också 

en avgränsning som denna rapport inte kommer att behandla.  
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2. Metod 

Detta avsnitt presenterar tillvägagångssättet tillsammans med motivering till de val av 

metoder som använts genom studien. 

2.1 Genomförande 

Genomförandet för denna studie bestod av följande fem delar: 
   

 Förstudie   

 Litteraturstudie   

 Fallstudie   

 Analys och diskussion   

 Slutsats 

 

Studien inleddes med en förstudie där diskussion med handledare angående 

problemområde och problemformulering ägde rum. En planering gällande struktur, 

omfattning och tidsperioder kartlades som även blev startskottet för den kommande 

litteraturstudien kring teori samt tidigare forskning. Vidare spenderades mycket tid 

ute i verksamheten för att skapa en förståelse för produktionens dagsläge i en 

fallstudie, bestående av observationer och intervjuer. En fallstudie kan definieras som 

en metod bestående av empiriska undersökningar av händelser som ses som 

kontextuellt unika. Arbetet kommer i första hand gynna undersökaren men sedan, när 

ny kunskap tillämpas i praktiken, kan det komma till nytta för andra (Harland 2014).  

 

Granskning och utvärdering av metoden Näranalys medförde förbättringsförslag 

innan en slutgiltig utbildning genomfördes med produktionsledaren samt teamledaren, 

vilket i studiens avseende kallas Andon. Efter utbildningen genomförs ytterligare 

intervjuer för att få synpunkter från de berörda parter som sedan tas med i beaktande 

för eventuella förbättringsförslag innan implementering av metoden. Vidare 

observationer råder på plats i produktionen vid införandet för coachning samt 

reflektion av resultat.  

 

Litteraturstudier genomförs successivt genom rapportens utformning. Den största 

delen av litteraturen består av vetenskapliga publikationer från högskolans sökverktyg 

Summon. Sökord som användes i Summon var: Lean, Problemlösning, Standardiserat 

arbetssätt, Arbetsmetoder och Kvalitetsavvikelser. 
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2.2 Metoder för datainsamling 

Kvalitativa forskningsmetoder används för att få förståelse för människors tankar, 

erfarenheter, attityder, uppförande och samspel sinsemellan. Kvalitativa data ges i 

icke-numerisk form och dessa metoder ses idag som ett sätt att addera en extra 

dimension till studier som inte kan tillföras genom kvantitativa metoder. Det finns tre 

typer av kvalitativa metoder. Dessa är observationsstudier, intervjustudier, samt 

textanalys av olika textprotokoll. Kvalitativ data tillför också en chans till de 

medverkande i studien att bli hörda till skillnad mot de kvantitativa metoderna 

(Pathak, Jena & Kalra 2013). 

 

Vid genomförandet av de kvalitativa metoderna användes en metod som kallas 

deltagande observation. Med detta menas att den som genomför studien infinner sig 

på plats under datainsamlingen. Forskaren får därigenom möjlighet att iaktta de 

medverkande och bilda sig en uppfattning av det som sker men inte är uttalat via 

intervjuerna (Bryman 2011).  

 

Intervjuer genomfördes selektivt mot personer relevanta för studien för att få en 

djupare kunskap mot processen genom deras syn gentemot en mer ytlig kunskap som 

fler kortare intervjuer skulle givit med ett större antal personer. Denna teori 

understöds av Gerring som säger att ”In-depth knowledge of an individual example is 

more helpful than fleeting knowledge about a larger number of examples. We gain 

better understanding of the whole by focusing on a key part” (Pable 2013). 

 

Den intervjumetod som valdes var semistrukturerade intervjuer för att kunna hålla en 

strukturerad arbetsgång samtidigt som ett visst utrymme ges för eventuella följdfrågor 

och sidospår. Semistrukturerade intervjuer innefattar en intervjuguide med ett antal 

huvudfrågor som ska besvaras, men ska alltså även ge utrymme för oväntade ämnen 

som kan komma att tas upp (Justesen & Mik-meyer 2011). Intervjuguiden är utformad 

på så vis att den enbart behandlar öppna frågor. Detta av anledning till att 

intervjupersonen skall svara på frågan med egna ord, vilket är önskvärt för att 

utforska nya områden som forskaren tidigare inte varit insatt i (Bryman 2011). 

 

Kvantitativa forskningsmetoder definieras som numerisk information (Bryman 2011). 

Syftet med denna forskningsmetod är möjligheten att kunna sammanställa och 

analysera data i olika typer av beräkningar. Informationen kan användas inom 

varierande områden på grund av dess kvantitativa term och bör innefattas av ett stort 

antal undersökningsobjekt (Bryman 2011). Studiens kvantitativa data insamlades från 

företagets Excel-fil som består av statistik över avvikelser som inträffat under året 

2016.  
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2.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet kan definieras som hur tillförlitlig en mätning är. En hög reliabilitet 

innebär att studien ska kunna genomföras fler gånger och därigenom resultera i ett 

resultat utan större variation (Bryman 2011). Genom studien var alltid två personer 

närvarande vid intervjuerna samtidigt som anteckningar fördes. Därefter jämfördes 

tolkningarna av intervjun för att minska risken för missuppfattningar. Genom 

semistrukturerade intervjuer har liknande frågor ställts till fler än en person och 

genomförts med personer av olika ålder, kön och erfarenhet. Dessa åtgärder är gjorda 

för att nå en högre grad av reliabilitet.  

 

En närliggande term till reliabilitet är validitet. Hög validitet innebär att det som mäts 

är väsentligt mot den/de frågeställningar studien utgår ifrån (Bryman 2011). För att 

åstadkomma en hög validitet i studien utformades intervjufrågorna på ett sådant sätt 

att endast det relevanta i studien belystes. Insatta individer med omfattande kunskap 

kring området intervjuades i en större utsträckning. Mestadels bestod urvalet av 

beslutsfattande roller såsom produktionsledare, Andon samt Lean Manager. För att 

införskaffa en bredare insikt i hur den dagliga verksamheten fungerar intervjuades 

även ett antal operatörer och kontrollanter vid produktionslinan. 
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3. Teori och vetenskaplig referensram 

Nedan presenteras relevant teori som studien har som utgångspunkt. Avsnitt 3.1 - 3.3 

består av vetenskaplig referensram medan 3.4 är en praktisk referensram kring 

Näranalysens arbetsmetod och dess uppbyggnad.  

3.1 Lean Management  

I många verksamheter finns en strävan att ständigt vilja förbättras. Det kan handla om 

att följa med konkurrenterna i den utveckling som sker, öka försäljning eller hålla 

årsbudget etcetera. Det finns flera angreppssätt för att kunna bidra med förbättringar 

inom en organisation och Lean Management är en utav dem. Lean Management 

härstammar från Toyotas produktionssystem där Taiichi Ohno tillsammans med 

Shegeo Shingo började se över eventuella möjligheter för att effektivisera 

verksamhetens bilproduktion. Inspiration togs från den västerländska massindustrin 

och anpassades utefter den kritiska perioden som Japan befann sig i efter andra 

världskriget gällande deras ekonomi (Pereira et. al. 2016). Målet var att prestera mer 

men med ett färre antal resurser.  

 

Från det att Lean-koncepten introducerades på 1990-talet har markant spridning skett. 

Tidigare var det främst inom bilindustrin som konceptet anammades men övergick 

sedan till att implementeras på flera marknader inom tillverkningsindustrin. Vid 

millenniumskiftet visades även ett fortsatt intresse att inverka på service- samt den 

offentliga sektorn (Hasle 2014).  

 

Lean Management bygger på att med färre och färre antal resurser fortfarande kunna 

leverera rätt produkt, på rätt tidpunkt, i rätt kvantitet och kvalitet (Pereira et. al. 2016). 

För att lyckas med detta bör man enligt Lean Management se över samtliga processer 

inom verksamheten och värdera om dessa i slutändan genererar värde till slutkund. De 

processer som inte medför detta kallas slöserier och ska elimineras (Weinstock 2008). 

Inom Lean Management finns två huvudprinciper, nämligen Just-in-time och Jidoka. 

Jidoka innebär att kvalitetssäkra både process och produkt. Till skillnad från ett 

passivt kvalitetsarbete, som åtgärdar kvalitetsbrister i efterhand, så strävar Jidoka mot 

att kvalitetssäkra redan innan alternativt i varje processteg. Målet är att skapa 

förutsättningar till att det ska vara enkelt att göra rätt från början, vilket både leder till 

enklare och mer kostnadseffektiva åtgärder. Med ett fokus på att finna och åtgärda 

avvikelser på ett sådant sätt att de inte förekommer igen blir det naturligt att ett 

intresse skapas för att ta reda på varför det inte blev som förutsatt (Petersson & 

Ahlsén 2015). 

 

För att bibehålla hög kvalitet, korta ledtider samt lägsta kostnad finns det två 

förutsättningar inom Lean Management. De två förutsättningarna är utjämning samt 

standardisering, varav standardisering tas upp i nästa avsnitt (Petersson & Ahlsén 

2015).  
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3.2 Standardiserat arbetssätt 

Standardiserat arbete kan definieras som en uppsättning av arbetssätt som ska upprätta 

den bästa metod och sekvens för varje process och varje resurs. Standardiserat arbete 

är liksom alla Lean-metoder ett sätt att minimera slöserier och maximera 

effektiviteten i processerna, vilket också är en viktig del för att lyckas med ett 

dragande system och ett jämnt flöde (Pereira et. al. 2016). I industriella miljöer är det 

viktigt med en tydlig följdriktighet gällande hur operationer ska utföras. Utan 

väldefinierade arbetssätt kan samma uppgift genomföras på många olika sätt. Därför 

är det viktigt att dokumentera arbetsmetoden på ett standardiserat sätt för att fastställa 

att samtliga operatörer åstadkommer likvärdiga slutresultat.  

 

Österman och Fundin (2014) redogör för tre viktiga punkter vid en lyckad 

implementering av ett standardiserat arbetssätt. Dessa punkter är: 1) känna 

ägandeskap av processen, 2) Direktkontakt till resultatet av processen och 3) Rätt 

arbetsmängd och ledning. För att en implementering av ett standardiserat arbetssätt 

ska bli lyckad bör alltså ett arbetslag känna ägandeskap av en process eller metod. I 

de fall där ansvar delegeras till en supportande enhet resulterar det ofta i en mindre 

lyckad implementering då ansvarstagande inte sker inom processen. De visar också på 

att en process med högre procentuell beläggning per resurs gynnas av en högre 

frekvens av uppföljning från teamledare gentemot en process med lägre beläggning. 

De menar även på att det är i dessa fallen som det är mer nödvändigt med en mer 

detaljerad beskrivning av arbetsmomentet. Detta beror på en såpass tidspressad 

situation att möjligheten att rätta till avvikelser under arbetsgången är mycket liten. I 

boken The Toyota way stödjer Liker teorin att standardisering måste ske för att 

förbättringsarbete ska kunna genomföras vilket likaså Ohno supportrar (Ohno 1988: 

Liker 2009) 

3.2.1 Dokumentation 

En viktig del bakom standardiserat arbete är att arbetet alltid görs i samma ordning, 

oavsett vilken operatör som utför arbetet. Önskvärt är att resultatet av förädlingen 

skall ha en jämn och hög kvalitet genom hela processen men framförallt i 

slutprodukten. Det är därför viktigt med tydliga instruktioner vid varje station, en så 

kallad arbetsinstruktion (Pereira et. al. 2016). Beroende på vilken typ av standard det 

rör sig om så varierar behovet av dokumentering. En erfaren operatör har skapat sig så 

pass mycket kunskap inom stationen att det är överflödigt med dokumentation av 

instruktioner, medan en nyanställd behöver en allt mer detaljerat arbetsgång att falla 

tillbaka till vid osäkerheter. Sker en förändring i utformningen av standarden är det 

viktigt att detta även korrigeras i dokumenteringen. Detta av den anledning att 

dokumenteringen skall ses som en riktlinje som ständig hänvisning ska ske till. 

 

Det finns flera fördelar med att använda sig av en arbetsinstruktion. Exempelvis så 

kan en väldokumenterad procedur öka möjligheten till att analysera och förbättra 

processerna genom att skapa enhetlighet inom operationerna (Ungan 2016). 

Processtandardisering genom just dokumentation hjälper till att eliminera variationer 

och därigenom stabilisera kvaliteten och höja ett företags prestation (Pereira et. al. 

2016).  
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3.2.2 Digitalisering 

För att dokumentationen ska kunna vara lättåtkomlig till alla delar av organisationen, 

lätt att uppdatera och minska pappershantering är digitalisering en vikig del. Enligt 

Päivi et al. (2017) ger digitalisering nya möjligheter till att arbeta mer produktivt och 

kostnadseffektivt men kan också bli ett störningsmoment till en organisations 

huvudoperationer. De menar att digitalisering ska ske där det ger fördelar och inte 

endast för digitaliseringens skull, då det fundamentalt förändrar en organisations 

affärsmöjligheter. Det är därför av vikt att se över vad som bör digitaliseras och 

redogöra för dess utsträckning eftersom detta ofta innefattar en hög kostnad (Päivi et 

al. 2017). 

 

3.2.3  Kritik mot standardiserat arbetssätt 

Kritik mot att implementera ett standardiserat arbetssätt har också framkommit i takt 

med att Lean Management och standardisering blivit allt mer populärt. Oudhuis och 

Tengblad beskriver hur ett standardiserat arbetssätt kan ha negativ inverkan mot en 

organisation som tidigare arbetat med ett sociotekniskt tankesätt (Oudhuis & 

Tengblad 2013). Forskning visar att även om det har skett en utveckling mot en högre 

grad av självstyre inom många europeiska länder så har det inte följts av en högre 

grad av inflytande i arbetet. Det finns två förklaringar till detta. En av dessa menar att 

självständighet kopplat till självstyre motverkas vid en ökning av standardisering som 

i sin tur leder till ökade psykosociala påfrestningar för de anställda. Den andra 

förklaringen är att arbetsplatser som ofta kännetecknas av ett högt inflytande för 

medarbetarna ofta har en avsaknad av rutiner och normer, vilket i sin tur kan leda till 

en mer gränslös arbetssituation (Oudhuis & Tengblad 2013).  

 

Hasle et. al (2012) argumenterar för att Lean Management och standardisering bör ses 

ur ett människoperspektiv som hela tiden måste tas i beaktande. Vid en undersökning 

utav ett företag som tillverkade tunga fordon i Storbritannien upptäcktes att de som 

drabbas mest negativt med avseende på arbetsautonomi, kompetensutnyttjande och 

inflytande efter en Lean implementering är de som jobbar längs en monteringslina. 

Flera studier visar på att det bästa sättet att minska dessa negativa effekter vid en 

implementering av ett Leant och standardiserat arbetssätt, är genom att involvera de 

anställda. Detta bör göras för att öka motivationen och delaktigheten mot sitt arbete 

och bör därför ses som ett sociotekniskt system och inte en mängd verktyg (Oudhuis 

& Tengblad 2013).  Även Lantz, Hansen och Antoni styrker tesen att en lyckad 

implementering sker då operatörer inkluderas i hur arbetet bör utföras (2015). För att 

lyckas med en sådan implementering har Tengblad och Oudhuis tagit fram tre punkter 

som bör tas i beaktande: 1) implementeringen av en standardiserad arbetsmetod bör 

göras med en kontextuell känslighet, 2) en balans mellan användning av standarder 

och arbetsberikning bör ske, 3) en känsla av ägandeskap både gällande 

implementeringen och produktionsprocesserna stöds av medarbetarna (Oudhuis & 

Tengblad 2013).  
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3.3 Problemlösning 

Förbättringsarbetet slutar inte fastän en specifik standard är framtagen. En standard 

kan behöva förbättras efter det att den varit i drift under en period, då det visats sig att 

avvikelser börjat uppkomma. När ett problem eller en avvikelse inträffat är 

problemlösning en metod för att återgå till ett standardiserat arbetssätt (Österman & 

Fundin 2014). Inom Lean Management används generellt sätt PDCA, som är en 

lämplig förbättringsmetod för ett systematiskt förbättringsarbete (Ivasciuc & Epuran 

2015).  

3.3.1 PDCA 

Den var under 1950-talet som den amerikanska kvalitetsexperten W. Edwards 

Deming utformade den cykliska förbättringsmetoden Plan-Do-Check-Act (Popescu & 

Popescu 2015). Metoden går ut på att de fyra faserna Planera, Genomföra, Kontrollera 

och Standardisera tillsammans bildar en loopande arbetsgång. Cykeln kan användas i 

en verksamhets strävan mot ständig förbättring, där varje loop innefattar ett 

förbättringsförslag, se Figur 1. Första fasen är Planeringsfasen och går ut på att 

identifiera behovet. Här insamlas data samt försök om att finna problemets rotororsak. 

Förslagsvis kan ett Ishikawadiagram eller metoden ”5 Varför” användas som ett bra 

stöd. Metoden ”5 Varför” går ut på att ställa sig frågan “Varför?” fem gånger för att 

skapa sig en djupare förståelse till att behovet uppkommit från första början (Bergman 

& Klefsjö 2012). Andra fasen är Genomföra och är relativt kort i jämförelse med den 

första fasen. Har planeringen varit tydligt definierad återstår det endast att genomföra 

de aktiviteter som planen meddelar. I kontrollfasen, som är den tredje fasen, 

utvärderas resultatet från genomförandefasen. Här går man igenom vad som fungerat 

bra/mindre bra samt försöker skapa sig lärdomar att ta med sig i förbättringsarbetet 

framöver. Om de nya förändringarna inneburit framsteg skall säkerställning ske så att 

förbättringen blir bestående med hjälp av en standard. Framtagandet av standard sker i 

den sista fasen Standardisera och det är här som cykeln blir sluten (Bergman & 

Klefsjö 2012).  

3.3.2 CAPDo 

En variant av PDCA är CAPDo som innebär att förloppet istället startas vid 

kontrollfasen (Miller 2014; Schneiderman 1998). Metoden är lämplig då avvikelser 

uppkommit trots en existerande och implementerad standard. Ode1 menar att det inte 

är nödvändigt att planera och genomföra innan avvikelserna kontrolleras, utan ibland 

är det ett mer lämpligt utgångsläge att börja arbeta utifrån Kontrollera, se Figur 1. I 

vissa fall kan dock de tidigare stegen behövas men enligt Kaizen-filosofin bör 

standarder ses som tillfälliga och därav bör PDCA-cykeln anpassas mot rådande 

omständigheter vid den specifika situationen (Miller 2014). Alltså bör inte PDCA ses 

som något bestämt arbetssätt utan bör utvärderas och anpassas till organisationens 

kultur och förutsättningar men även mot olika situationer inom organisationen. 

CAPDo kan ses som just detta, en vidareutveckling av PDCA som kan appliceras i 

situationer som inte kräver samma arbetsgång. 

 

 

 

 
1Anders Ode Lean Manager UniCarriers, intervju den 13 februari 2017. 
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    PDCA               CAPDo 

 

 

 

 

 
Figur 1: PDCA-cykeln och CAPDo-cykeln. 

3.3.3 Ishikawadiagram 

När en avvikelse har lokaliserats är nästa steg att analysera och försöka finna vilka 

orsaker som ligger till grund för uppkomsten från första början. Detta kan göras med 

hjälp av en systematisk analys genom exempelvis ett Ishikawadiagram, även kallad 

orsaks-verkan-diagram, se Figur 2. Det var under ett förbättringsprogram vid 

Kawasaki Steel Works i Japan år 1943 som Kaoru Ishikawa för första gången 

introducerade diagrammet (Bergman & Klefsjö 2012). Diagrammet, som har stora 

likheter med ett felträd, påbörjas genom ett första steg där beskrivning sker grundligt 

genom att ange vilka tänkta orsaker som kan ha påverkat problemet. Därefter väljs en 

orsak ut i taget och en mer koncentrerad och detaljerad beskrivning genomförs. 

Vanligtvis används 6M som stöd för att strukturera upp problemorsakerna. 6M består 

av de sex punkterna: 
 

 Maskin - Finns förmåga att hantera variationen mellan enheterna och hålla den 

tillräckligt låg? Genomförs förebyggande underhåll i den utsträckning som 

krävs? 

 Material - Tillförs rätt material till rätt plats, i rätt kvalitet och kvantitet? 

 Metod - Finns instruktioner tillgängligt? Är dessa tillräckligt omfattande? 

 Miljö - Har miljön påverkan på produktutfallet? 

 Människa - Har operatören tillräckligt med erfarenhet, motivation och 

utbildning? 

 Mätning - Är instrumenten/maskinerna kalibrerade? 

(Olhager 2013) 

 

 
 
 

 
 

 

  

 
 

Figur 2: Ishikawadiagram baserat på 6M. 

Avvikelse 

Material 

 
Metod 

Miljö Människa Mätning 

 

Maskin 
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3.4 Näranalys 

För att få ett tydligare tillvägagångssätt då avvikelser uppstår i produktionen på 

UniCarriers har de planerat att införa en framtagen arbetsmetod, Näranalys, på 

arbetsområdet EKO06 i produktionen. Ytterligare en anledning till implementeringen 

var att försöka komma underfund med grundorsakerna till avvikelserna samt att 

bearbeta dessa för att reducera risken för återkomst. Näranalysens uppbyggnad 

härstammar ur en arbetsmetod från Volvo, med även vissa rötter från Saab, som 

UniCarriers senare utvecklat tillsammans med berörda parter inom företaget (se 

bilaga 1). Näranalysens start inträffar vid Final inspection (FI) när ansvarig 

kontrollant upptäcker en avvikelse. Att FI startar Näranalysen var för att detta ansågs 

vara en lämplig startpunkt för appliceringen av Näranalysen, då det oftast är här som 

avvikelserna upptäcks. Kontrollanten fyller därefter i problembeskrivningen och 

tillkallar någon av avdelningens Andon. Andon åtgärdar om möjligt avvikelserna på 

plats vid FI och nästa steg är att underrätta de berörda operatörerna. För varje truck 

som tillverkas medföljer ett bifogat blad som varje operatör signerar efter utförd 

operation. Denna signering sker med hjälp av en unik stämpel för att kunna 

återkoppla fel till respektive operatör. Andon går igenom checklistan tillsammans 

med operatören och när Näranalysen är fullt ifylld överlämnas den till 

produktionsledaren. Produktionsledaren i sin tur sätter in Näranalysen i en pärm och i 

de fall där produktionstekniker eller konstruktion behöver bli involverade, skickas en 

kopia.  

3.4.1 Strukturering av Näranalys 

Näranalysens ifyllnad inleds med en problembeskrivning. Det är här som 

kontrollanterna på FI underrättar vilken slags truck som avvikelsen inträffat på, vilket 

anges genom modell samt maskinnummer. Varje truck är identifierad med ett 

maskinnummer som används för att företaget skall kunna sammankoppla trucken till 

en specifik kundorder. I problembeskrivningen skall även information om vilken 

kontrollant som uppmärksammade avvikelsen samt datum/tidpunkt för upptäckten 

finnas med.  

 

Vidare följer en checklista som är uppbyggd likt ett Ishikawadiagram på så sätt att 

frågorna är kopplade till 6M för att kunna identifiera grundorsaken till avvikelsens 

uppkomst. Då viss anpassning efter företagets utformning har skett så associeras 

checklistan till Människa, Metod, Maskin samt Material. Miljö och Mätning har inte 

några specifika frågor för sig inom Näranalysens utformning men anses inneha 

relevans genom de övriga punkterna. Frågorna är placerade och utformade på så vis 

att det enklare skall gå att identifiera en eller flera specifika orsaker. Ett exempel på 

detta är frågan “Finns ritningar/instruktioner tillgängliga på stationen?”. Om svaret på 

frågan är “Nej” så kan avvikelsen kopplas till att operatören inte har tillräckliga 

riktlinjer att arbeta efter. Företaget bör därmed se över instruktioner vid den 

arbetsstation där avvikelsen inträffat. Skulle däremot svaret på frågan vara “Ja” kan 

djupare förståelse skapas genom efterkommande fråga “Blir resultatet OK om 

ritningar/instruktioner efterföljs?”. Beroende på svaret i frågan så kan avvikelsen 

antingen kopplas till att operatören slarvat eller att ritningarna/instruktionerna inte är 

korrekta eller tillräckligt omfattande. Vidare bör samtliga frågor i checklistan 

besvaras innan några slutsatser övervägs, då bristen kan påverkas av de återstående 

variablerna Maskin och Material.   
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3.4.2 Näranalysens arbetsprocess 

Näranalysens arbetsprocess kan generellt liknas vid CAPDos förbättringsmetod. Då 

företaget influeras av Lean Managements filosofi används standarder för att definiera 

den arbetsgång som är mest fördelaktig. När en avvikelse uppträder inom EKO06 är 

det därför aktuellt att ställa sig frågan: Varför skapas en avvikelse trots standard? 

 

Inledelsevis svarar första fasen i Näranalysens arbetsprocess mot kontrollera (Check). 

Det är här som avvikelsen synliggörs och ifyllnad av Näranalysen påbörjas. Nästa 

steg är att standardisera (Act) men i detta fall finns det redan en framtagen standard 

som talar om hur en operatör skall genomföra arbetsmomentet. Vidare följer istället 

arbetsgången lokalisering av brist i standarden. Detta görs genom att gå igenom de 

svar som Näranalysens checklista har redogjort. Genom att svara på frågorna, som är 

kopplade till 6M, skall det finnas goda möjligheter för kartläggning av eventuell brist 

i standarden, även kallad grundorsak till avvikelsens uppkomst. Med denna 

information kan nästa fas påbörjas, vilket är utveckling av planering (Plan). Det är i 

denna fas som vidare förbättringsförslag eller korrigerande åtgärder skall tas i 

beaktande. Beroende på omfattning av bristen i standarden blir tidsperioden i denna 

fas varierad. Detta på grund av att vissa förslag/åtgärder kräver vidare hantering av 

andra parter, såsom produktionstekniker, konstruktion eller leverantör. Den 

återstående fasen innebär att genomföra (Do) de förslag/åtgärder som tycks vara 

relevanta i fråga.  

3.4.3 Utbildning av Näranalys 

Den första introduceringen av Näranalysen inträffade den 6 mars 2017 genom en 

utbildning för produktionsledare och Andon. Utbildningen anordnades för att ge 

kunskap och förståelse till utformning och bakgrund gällande Näranalysen. 

Utbildningen fokuserade mycket på orsaken till Näranalys, nämligen att gå till botten 

av problemen och försöka reducera antalet tillfälliga lösningar som löser problemet 

temporärt.  
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4. Nulägesanalys 

Fabriken i Mölnlycke är uppbyggd genom dels en flödesgruppering av resurser men 

även med hjälp av produktionslinor. Förädlandet startar vid svetsen där master och 

underreden svetsas. Nästa steg är måleri där masterna målas i en och samma kulör 

oavsett modell. Sedan delas master och underreden upp beroende på vilka modeller 

som ska tillverkas till tre separata linor. Den första linan kallas för EKO05, den andra 

för EKO06 och den tredje för EKO14. EKO står för ekonomi, kvalitet och 

organisation. 05/06/14  hänvisar till året då linan sattes i produktion, alltså år 2006 för 

EKO06. Genom linan sker sammansättning av olika komponenter för att färdigställa 

trucken. Chassi som tillförs är färdiglackerade från leverantör och skiljer sig beroende 

på modell. Stationer som förmonterar olika komponenter till arbetsstationer finns i 

anslutning till linan. Efter att trucken monterats ihop längs linan anländer fordonet till 

en kvalitetsöversyn (FI). Avvikelser som upptäcks här åtgärdas av Andon från 

produktionslinan som tillkallas till FI. Vid någon bristning av finish, exempelvis 

lackeringsskador som uppkommit under förädlandet, förbättras detta i 

förbättringslackeringen. Efter att avvikelser åtgärdats ställs truckarna i väntan på 

transport mot kund eller återförsäljare. Figur 2 visar en överskådlig bild över 

produktionsanläggningen.  

 

 
 

 

 

 
 

Figur 2: Karta över produktionsanläggning på UniCarriers i Mölnlycke. 
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4.1 Poängsättning av avvikelser 

UniCarriers har valt att kategorisera typen av avvikelser som kan uppstå beroende på 

allvarlighetsgrad. Dessa avvikelser har poängsatts för att kunna definiera 

allvarlighetsgraden med avseende på säkerhet, lagar och ekonomi. Nivåerna är 1, 5 

och 15, där 15 poäng är de mest allvarliga avvikelserna. 15-poängsavvikelserna kallas 

15-poängare genom rapporten. Exempel på 15-poängare är avsaknad av garantilappar 

och/eller säkerhetsdekaler, säkring mot hastighetsbegränsningar eller att truck ej 

överensstämmer med kundens orderspecifikation. 5-poängare motsvarar mer 

funktionella fel som inte påverkar säkerheten hos förare eller omgivning. Ett exempel 

är ifall styranordningen är trög att ställa in eller att skruvar som inte påverkar 

säkerheten sitter löst. 1-poängare handlar om bristningar på finishen av produkten. 

Exempelvis är lackeringsskador och felplacerade/sneda dekaler, 1-poängare.  

 

Enligt statistik över helåret 2016 kategoriseras 34 % av de inträffade 15-

poängsavvikelserna inom EKO06 in under “Felmontering”. Någon tydlig nämnare 

bland dessa avvikelser går inte att urskilja. Den näst största kategoriseringen är 

“Funktionsfel” som omfattar 24 % av det totala antalet 15-poängare år 2016 för 

EKO06. Närmare en tredjedel av funktionsfelen beskrivs som “Närvarobrytare ej 

återställt”. Det tredje största felområdet är “Dokumentation” och innefattar mestadels 

“Avsaknad av garantilappar” eller “Fel instruktionsbok”.  

4.2 Arbetsgång i dagsläget angående avvikelser 

I dagsläget finns ingen arbetsstandard gällande hur återkommande 15-poängare skall 

behandlas. När kontrollant på FI finner en 15-poängare antecknas detta i en Excel-fil, 

där kategorisering samt problembeskrivning sker. Efter veckans slut sammanställs 

Excel-filen av ansvarig som senare skall ge en tydligare översiktlig bild över nuläget. 

Skulle en 15-poängare återkomma flertalet gånger kan en Enpunkts-lapp användas, 

vilket är ett A4-ark med en problembeskrivning tillsammans med en förtydligande 

bild av avvikelsen. Till en början presenteras Enpunkts-lappen vid morgonmötet och 

sedan placeras den vid berörda arbetsstationer för visualisering av problemet. 

Morgonmötet genomförs varje dag innan produktionsstart klockan 06:30. När 

operatörerna blir medvetna om problemet är det på den berörda arbetsstationen som 

åtgärder genomförs. Enpunkts-lappen tas fram av antingen kontrollant på FI 

alternativt produktionsledare, dock är dessa lappar en given standard men oklarheter 

existerar kring efter vilket antal avvikelser som bör inträffa innan Enpunkts-lappen 

skapas.    

 

Efter genomförd intervju med en kontrollant på FI förklarades att arbetsstationen 

nyligen blivit omplacerad. Tidigare var kvalitetskontrollen i anslutning med linan. 

Den intervjuade kontrollanten var mer till lags med den tidigare placeringen, då det 

var enklare att ge direkt feedback till operatörerna angående avvikelser på varje 

arbetsstation. Det framgick även under intervjun att kontrollanten själv ansåg att 

anledningen till att det på den tiden inte var lika förekommande att samma avvikelse 

inträffade var på grund av den snabba belysningen av problemet. Intervju med Lean 

Manager förtydligade anledningen till omplaceringen vilket var att arbetssättet mellan 

kontrollanterna på FI skiljde sig åt beroende på vilket område de ansvarade för. 

Därför förflyttades samtliga kontrollanter till samma arbetsområde för att hitta ett 
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gemensamt sätt att arbeta på och därigenom minska variationen. Under intervjuer med 

anställda vid EKO06 har det också framkommit att avvikelser har förbisetts i 

förhoppning att operatörer senare i flödet eller FI upptäcker och åtgärdar dessa. 

4.3 Bemanningsföretaget Speed samt inlärningsrutiner 

Utöver de tillsvidareanställda i produktionen så använder sig UniCarriers av 

bemanningsföretaget Speed. Det är genom detta bemanningsföretag som flera av 

dagslägets operatörer blivit anställda. Till en början lär sig operatörerna en 

arbetsstation i taget, där introduktionen sker mot de enklare momenten. En operatör 

som tidigare var anställd genom Speed, berättar att inlärningen skedde genom mottot 

“Se och lär”. Någon inläsning av instruktioner genomfördes aldrig utan arbetet 

påbörjades med en tilldelad operatör att arbeta tillsammans med. Instruktioner finns 

tillgängliga vid varje arbetsmoment men enligt operatören används de mycket sällan. 

Efter att en operatör genomfört samma moment under en längre tidsperiod på tilldelad 

arbetsstation medför det att rutinerna tillslut känns självklara för de truckar som är 

mest återkommande. Dock finns det tillfällen där operatörerna inte alltid vet hur 

förädlingen skall gå tillväga. Detta inträffar oftast vid de mest kundspecifika orders 

som är unika för sitt slag. Vid dessa tillfällen tillfrågas Andon alternativt 

produktionsteknikerna för vidare instruktioner.    
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5. Analys 

Nedan presenteras den analys som studien utarbetat. 

5.1 Implementering 

I början så testades Näranalysen på ett antal avvikelser för att se ifall metoden 

fungerade som tänkt i praktiken. En viss skepsis uppmärksammades vid Näranalysens 

första genomförande, dels på grund av att operatörerna inte hade tilldelats någon 

vidare information till varför metoden skulle införas samt att ansvarsområden 

gällande vem som ska göra vad var något oklara. Stundtals mottogs Näranalysens 

ifyllnad som ett störningsmoment av operatörerna, där fraser såsom “Jag har inte tid 

med detta nu. Jag behöver jobba” gavs som svar. I denna testperiod var FI ännu inte 

involverade utan Näranalysen startades hos produktionsledaren.  

  

Under testperioden observerades ifyllnaden av Näranalysen så att frågetecken kunde 

besvaras genom direktåterkoppling. Det framkom att vissa frågor var så pass breda 

och kunde tolkas på olika sätt. Detta var ett medvetet val för att Näranalysen skall 

kunna appliceras inom olika delar av organisationen. Önskvärt var att få de anställda 

att ständigt ha dessa tankebanor närvarande för att i senare skede kunna arbeta 

undermedvetet efter frågorna.  

 

5.2 Avvikelser 

Utifrån den genomförda fallstudien framkom det tydligt att avvikelser uppträder längs 

hela förädlingsprocessen, alltså från svets till slutmontering. Näranalysen bör därför 

kunna startas upp vid varje arbetsmoment i EKO06 och inte enbart hos FI, vilket var 

tanken från första början. Avvikelser som härstammar från svetsen åtgärdas i 

dagsläget på plats genom tillkallad personal och det leder till att dessa avvikelser 

aldrig når FI och dokumenteras därav inte. Detta kan medföra att samma avvikelser 

från svetsen kan återkomma till EKO06 flertalet gånger utan att någon vidare 

utvärdering sker. För att minska risken för att Näranalysen bidrar till merarbete och 

därigenom blir ett slöseri, är det viktigt att arbetsprocessen intar ett naturligt flöde. 

Detta kan ske genom att det finns tydliga instruktioner gällande ansvarsområden, som 

leder till att alla är medvetna om vem som har ansvar för vad. Finns inte detta riskerar 

Näranalysen att bli ett arbetsmoment utan varaktighet och att arbetet lätt kan falla 

mellan stolarna.  

 

5.2.1 Dokumentering 

Genom implementeringen av Näranalysen dokumenteras numera samtliga 15-

poängare. Denna dokumentation bidrar till en sammanställning som kan användas 

som fundament för att få igenom eventuella åtgärder som behöver vidtas. Har en 

avvikelse inträffat ett flertal gånger och majoriteten visar på samma grundorsak så 

styrker detta underlaget som lämnas vidare. För att ett standardiserat arbetssätt ska 

fungera är det väldigt viktigt med välfungerande instruktioner som alla operatörer har 

tillgång till, vilket det i dagsläget finns brister inom. Detta skapar avvikelser som i sin 



 
17 

tur leder till att en Näranalys behöver genomföras. Likaså är det viktigt att det finns 

en tydlig generell arbetsgång till hur en Näranalys ska genomföras. För att skapa 

möjlighet till implementering genom hela organisationen krävs en tydlig 

dokumenterad arbetsinstruktion till hur processen kring en Näranalys ska gå till samt 

att samtliga parter har tillgång till den. Efter implementeringen har det 

uppmärksammats ett ökat intresse hos produktionsledare och Andon om att arbeta 

vidare på hur dokumenteringen av Näranalysen skall utvecklas. I dagsläget samlas 

Näranalysen i pärmar och efter en längre användningsperiod finns det stor risk för att 

dessa tar upp stor volym.  
 

5.2.2 Digitalisering 

En digitalisering av Näranalysen kan bidra till att en kategorisering kan ske på ett 

enklare sätt. I dagsläget samlas Näranalysen i pärmar och efter en längre 

användningsperiod finns det stor risk för att dessa tar upp stor volym. Genom att 

scanna in Näranalysen i ett datasystem kan det i sin tur leda till att det i efterhand är 

lättare att gå tillbaka och hitta en tidigare genomförd Näranalys genom att filtrera 

dokumentets olika kategoriseringar. En digitalisering kan spara mycket tid som annars 

skulle lagts på att gå igenom pärmar och lådor för att hitta tillbaka till 

ursprungsdokumentet av Näranalysen. Utförs en digitalisering kan sedan 

ursprungsdokumentet arkiveras om så är önskvärt. Lagringen bör då ordnas efter 

datum så att det är enkelt att söka efter maskinnummer digitalt och därefter se vilket 

datum Näranalysen genomförts. Digitalisering av Näranalysen kan också gynna andra 

delar av företaget då detta kan uppdateras direkt, vilket leder till att avdelningar 

såsom produktionsteknik och konstruktion på så vis har ständig tillgång till all 

information kring avvikelserna. Ursprungligen var tanken att en kopia av Näranalysen 

skulle lämnas över till produktionstekniker eller konstruktion. Efter vidare 

diskussioner visade det sig att det underlättar att föra in dessa belysningar av 

avvikelser i en så kallad actionlista. Denna actionlista är ett digitaliserat 

anteckningsdokument som produktionsledarna senare redovisar för de berörda 

parterna i det återkommande måndagsmötet.  En digitalisering är även önskvärd att 

införa på samtliga arbetsinstruktioner ute i produktionen så att alla operatörer blir 

uppdaterade direkt när ändringar i arbetsinstruktioner sker. Detta skulle troligtvis 

minska de avvikelser som i dagsläget uppstår på grund av bristande instruktioner.  

  

5.3 Problemlösning 

Något som är värt belysa är vikten av att arbeta med djupgående med resultatet utav 

Näranalysen. Strax efter implementeringen fanns en tendens till att ifyllnaden av 

”korrigerande åtgärder”, där förbättringsförslag framförs, inte genomfördes i den 

utsträckning som önskades. En känsla av att första bästa tanke antecknades utan större 

reflektion uppfattades. Detta kan vara ytterligare en bidragande faktor till att 

Näranalysens användningsområde blir otydligt och att metoden därigenom bidrar till 

merarbete utan resultat för organisationen. ”5 Varför” är en metod som kan nyttjas för 

att motverka att detta inträffar och arbetet mot de korrigerande åtgärderna blir med 

djupgående. Genom att utöka Näranalysens omfattning till att även inkludera 

utrymme för ”5 Varför” kan förutsättningarna öka till att mer reflektering sker.  
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5.3 Effekter 

En aspekt som är värd att belysa är omfattningen av standardiseringen av 

Näranalysens användningsområde. När man talar om ett standardiserat arbete 

uppfattas det oftast att det är slaget i sten att alltid utföra det som sägs i standarden till 

punkt och pricka. I detta fall är målet mer inriktat på att få in ett systematiskt tänkesätt 

kring avvikelser än att känna tvång att ifyllnaden av en Näranalys ska ske. Att 

ifrågasätta avvikelser och dess uppkomst, genom att ta reda på om det finns 

tillräckliga förutsättningar för att göra rätt, kan ge ett bättre utfall på längre sikt. Det 

är därför viktigt att standardisera där det ger effekt och inte göra det principiellt. För 

att kunna utläsa en analysering av avvikelserna utifrån Näranalysens besvarade frågor 

i ett senare skede är det av betydelse att eventuella kommentarer finns redovisade. Att 

endast svara på checklistan med OK/NOK kan kännas självklart vid nuläget för 

avvikelsens uppkomst men skulle en viss utredning angående en specifik avvikelse 

behöva tas upp igen, bör ifyllnaden vara så pass omfattande att en utomstående person 

kan sätta sig in i situationen.  

 

Ytterligare en aspekt är att Näranalysen kan skapa en viss medvetenhet kring de 

anställda gällande att avvikelser uppmärksammas. På så sätt kan antalet avvikelser 

minskas genom att vetskapen om Näranalysens frågor hela tiden är närvarande för 

operatörerna och därigenom ökar också kännedomen om dess effekter. Något som 

uppmärksammats under studien är bristen på kommunikation. Främst mellan de olika 

delarna av produktionen men också inom samma arbetslag. Inom EKO06 har det 

uppenbarats en brist på kommunikation mellan operatörer vid förädlandet av 

truckarna. Detta tros främst bero på att operatörerna ses prestera individuellt i stor 

utsträckning och inte arbetar som ett team. Avvikelser som uppmärksammats hade 

förmodligen kunna minimeras utifall en högre grad av kommunikation skett.  

 

 

Intervjuer med produktionsledare och Andon tyder på ett förändrat tankesätt kring 

avvikelser och dess uppkomst. Genom att operatörerna får genomföra ett antal 

Näranalyser är det ofrånkomligt att dessa påverkar operatörernas tankesätt, menar 

dem. En attitydförändring är dock svår att urskilja ifrån operatörerna under den 

tidsperiod som studien behandlar men jämförs intervjuerna som genomförts med 

produktionsledare och Andon i början av studien med de som genomförts i slutskedet 

kan en viss förändring tydas. Dels på grund av att det diskuteras mer kring antalet 

avvikelser som uppkommit samt hur Näranalysen kan användas som grund till hur 

avvikelser kan reduceras. Under studiens gång har även en viss entusiasm påvisats 

hos Andon att kunna koppla samman avvikelser med varandra. Genom att jämföra 

liknande avvikelser som uppkommit med varandra kan grundorsakerna tydliggöras 

och påvisa att åtgärder behöver vidtas för att minimera slöserier som avvikelserna kan 

leda till.  

 

Det finns en risk att Näranalysens positiva effekter uteblir. Det är dock för tidigt att 

uttala sig om huruvida Näranalysen resulterat i de effekter som önskades. Då 

fullständig implementering skedde i slutfasen av studien var det svårt att urskilja 

något enhetligt resultat.  
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6 Diskussion 

Målet med Näranalysen var att systematisera arbetsprocessen vid uppkomsten av 

avvikelser. Tidigare löstes ofta avvikelserna temporärt vilket ledde till att dessa ofta 

återkom. Genom en applicering av Näranalysen i produktionen var förhoppningen att 

komma fram till grundorsakerna till avvikelserna innan dessa uppstår på nytt. För att 

Näranalysen ska fungera krävs det att arbetet i produktionen är väldefinierat och 

standardiserat på ett sådant sätt att det kan utföras likvärdigt oberoende av individ 

som genomför arbetet. De tre punkterna Österman och Fundin tagit fram (2014), 1) 

känna ägandeskap av processen, 2) Direktkontakt till resultatet av processen och 3) 

rätt arbetsmängd och ledning, har delvis varit bristande inom EKO06. Ett visst slarv 

och oansvarstagande, som framgått efter intervjuer med operatörer, kan delvis 

förklaras genom ovanstående punkter. Något ägandeskap av processen som 

operatörerna utför har delvis varit svårt att urskilja. Detta sammanfaller med en 

bristande motivation mot sitt arbete som i sin tur leder till bristande kvalité och 

avvikelser. För att komma närmre en lösning kan punkt två vara en viktig 

utgångspunkt, nämligen direktkontakt till resultatet av processen. Det är här viktigt att 

varje operatör förstår vilket värde det arbete individen utför har mot slutprodukten, 

vilket kan vara svårt att se vid en sådan komplex produkt en truck kan vara. En 

lösning mot detta är att genom arbetsrotation få en bredare bild av hur monteringen 

fungerar och på så sätt se hur varje station påverkar slutprodukten. Arbetsrotation kan 

också bidra till en högre grad av kommunikation inom arbetslaget då operatörerna 

tvingas kommunicera med varandra vid rotationen för att uppmärksamma problem 

som uppstått vid stationen. Den tredje punkten är också en vital del vid en 

implementering, speciellt vid en hög procentuell beläggning per resurs, då 

teamledarens uppföljning är mycket viktig på grund av den korta operationstiden. De 

anställda inom EKO06 måste känna förtroende för ledning då ett bristande förtroende 

kan leda till en låg motivation, vilket alltså är en betydelsefull del vid införandet av ett 

nytt arbetssätt. För att Näranalysen ska bli en lyckad arbetsmetod är det viktigt att alla 

inblandade ser detta som en primär del av sitt dagliga arbete. Att en del operatörer ser 

det som ett störningsmoment i den dagliga verksamheten är problematiskt. Det är 

essentiellt att ledningen informerar att detta nu är en del av de löpande 

arbetsrutinerna.   

 

För att implementeringen ska lyckas är det viktigt med ett engagemang genom hela 

organisationen och att alla berörda parter är positivt inställda till den framtagna 

metoden. Om inte detta uppfylls riskerar Näranalysen att bli en metod som bara 

skapar merarbete och ett slöseri med resurser. Oudhuis och Tengblad (2013) styrker 

denna teori om att motivation är en viktig del vid ett Leant och standardiserat 

arbetssätt. Vidare säger de också att forskning visat på att trots att det skett en högre 

grad av självstyre inom många organisationer har inte inflytandet över arbetet ökat. 

Detta är något som tagits i beaktande genom införandet av 

Näranalysen.  Förklaringarna som Oudhuis och Tengblad (2013) tagit fram för att 

svara mot problem kan delvis svara mot svårigheterna inom EKO06. En punkt är att 

den högre grad av standardiseringen, som EKO06 hela tiden strävar mot, har en 

negativ inverkan på de psykosociala påfrestningarna de anställda utsätts för. Den 

andra förklaringen handlar om hur arbetsplatser med högt inflytande från 

medarbetarna ofta har en avsaknad av rutiner. Att samtidigt införa ett standardiserat 
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arbetssätt med ett högt inflytande blir alltså mycket svårt med tanke på dessa punkter 

där ett standardiserat arbetssätt och högt inflytande ses som kontraproduktivt 

gentemot varandra. En hög medvetandegrad av detta kan dock reducera risken något 

vilket ständigt bör vara en del av processen vid införandet av nya standardiserade 

arbetssätt, såsom Näranalysen. Även Hasle (2014) och Lantz, Hansen och Antoni 

(2015) styrker tesen med vikten av inflytande från de anställda. De tre punkterna: 1) 

implementeringen av en standardiserad arbetsmetod bör göras med en kontextuell 

känslighet, 2) en balans mellan användning av standarder och arbetsberikning bör ske, 

3) en känsla av ägandeskap både gällande implementeringen och 

produktionsprocesserna stöds av medarbetarna (Oudhuis & Tengblad 2013), är något 

som funnits i åtanke genom appliceringen av Näranalysen. Viktigt är även att arbetet 

fortsätter gällande arbetsberikning och motivation efter att introduktionen av 

Näranalysen är genomförd. Eftersom EKO06 varit det arbetsområde som studien 

fokuserat på har den kontextuella känsligheten därav kunnat ifrågasättas. Dock har 

framtagandet och utvärderingen av Näranalysen gjorts på ett sådant sätt att 

appliceringen av Näranalysen ska kunna ske genom hela organisationen. Synpunkter 

från operatörer och ansvariga har värdesatts men samtidigt finns det alltid en risk att 

inte alla känner sig hörda och på så sätt inte känner något inflytande, vilket kan öka 

risken för ett missvisande utfall i form av att alla operatörer inte fått komma till tals. 

 

Vidare rekommendationer till företaget är att fortsätta med utvecklingen av 

arbetsmetoden. På grund av den generella nivå som studien har följt ses inga större 

motargument till att låta arbetet fortgå mot en fulltalig implementering på samtliga av 

företagets produktionslinor. Liknande tillvägagångssätt kan appliceras på återstående 

delar för att åstadkomma en högre kvalitet i produktionen överlag. Sammankopplas 

samtliga områden kan ett förbättringsarbete vidtas tillsammans, vilket kan bidra till en 

ökad sammanhållning och gemenskap som upplevts som bristande genom studiens 

gång. Även en utveckling av Näranalysens lagring bör tas i beaktande relativt 

omgående. Att behålla Näranalysen i pappersform är inte hållbart i en längre 

utsträckning och kommer fallera ganska snabbt om samtliga områden i produktionen 

inkluderas. För att hantera denna digitalisering kan det krävas ett omfattande system, 

vilket kan komma att bli kostsamt för företaget. Det gäller då att värdera om 

fördelarna kring digitalisering kontra kostnaderna kommer vara lönsamt.  

 

Företag som står inför liknande förbättringsarbete kring avvikelser kan få input från 

studiens utformning. Då en generell arbetsgång valdes från tidigt stadium bör 

tillvägagångssättet och de valda metoderna även kunna anpassas mot olika branscher. 

Dock är det viktigt att ha förståelse för att inga verksamheter är helt identiska. Detta 

gör att en arbetsmetod som fungerat väl på ett företag oftast inte leder till samma 

resultat på ett annat. Företaget bör därför undvika att kopiera arbetsmetoden helt och 

istället anpassa arbetsmetoden efter sina egna förutsättningar och mål.  

 

Näranalysen kan även bidra till ökad hållbarhet. Det finns tre aspekter bakom 

hållbarhet, nämligen ekonomiska, miljömässiga och sociala. Den ekonomiska delen 

berörs av minskade kvalitetsbristkostnader genom att antalet avvikelser kan komma 

att reduceras. Avvikelser i allmänhet är inget som genererar värde till kund, vilket inte 

i slutändan bidrar till högre omsättning för verksamheten. Färre antal avvikelser kan 

även påverka den miljömässiga hållbarheten positivt genom att mindre material 

kasseras och behöver bearbetas på nytt. Den sociala aspekten behandlas successivt 

genom studien där olika arbetsmiljöfaktorer belyses. 
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7 Slutsats 

Nedan sammanställs studiens frågeställningar explicit. Studiens syfte var att belysa de 

effekter en Näranalys kan medföra till en organisations arbete för att finna avvikelser 

som uppkommer i produktionen.  

 

I. Hur kan ett tillverkande företag gå tillväga när avvikelser i produkten uppstår 

och varför bör dessa åtgärdas? 

 

För att undvika tendensen att lösa avvikelser kortsiktigt kan en arbetsmetod användas 

som verktyg. Detta för att motverka provisoriska lösningar som inte bidrar till en 

bättre framtida situation. Vid provisoriska lösningar så kan problemen uppstå igen 

utan att någon vidare utvärdering genomförts. Genom att inte försöka hejda 

uppkomsten av avvikelser kan även andelen kvalitetsbristkostnader eskalera och 

komma att bestå av uppemot 30 % av en organisations totala omsättning (Sörqvist 

2001). Då kvalitetsbristkostnader inte genererar värde till slutkund bör dessa åtgärdas.  

 

Lyckas organisationen att reducera antalet avvikelser kan tid frigöras och då istället 

användas till utvecklingsarbete mot sådant som skapar värde för kund och bidrar 

därigenom till konkurrensfördelar.  

 

 

II. Hur ska Näranalysen utformas för att belysa de faktiska problemen? 

 

Näranalysen härstammar ur en arbetsmetod från Volvo, med vissa rötter från Saab. 

Eftersom inga verksamheter är identiska är det viktigt att anpassning sker mot den 

egna organisationens mål och förutsättningar. UniCarriers har arbetat med 

Näranalysens relevans gällande användningsområde. Frågeformuleringarna har intagit 

en generell utformning av den anledningen att applicering skall vara möjlig genom 

hela organisationen. För att lyckas belysa de faktiska problemen har influenser från 

Ishikawadiagrammet genom 6M används vid uppbyggnad av Näranalysen. Med 6M 

som utgångspunkt underlättas struktureringen av frågorna och säkerställer att 

faktorerna Maskin, Material, Metod, Miljö, Människa och Mätning behandlas. Då 

dessa faktorer oftast ses som primära vid kvalitetsavvikelser ansågs de relevanta i 

detta avseende. Frågornas utformning kan komma att ändras allt eftersom att antalet 

genomförda Näranalyser ökar. Vissa frågor kan kännas överflödiga eller onödiga och 

kräver i dessa fall en omformulering så att de blir bättre anpassade utefter 

organisationens situation. Genom att implementera en arbetsmetod som Näranalysen 

skapas även förutsättningar för en organisation att upplysas om deras processer har 

tillräckliga resurser. De förbättringsförslag, som tas fram genom den PDCA-liknande 

processen, identifieras och tillvaratas på en annan nivå än tidigare. Med hjälp av 

Näranalysen kan en organisation ta sig ifrån att hantera avvikelser kortsiktigt till att 

skapa en mer långsiktig systematisk hantering. 
 

 

III. Vilka effekter bidrar Näranalysen till? 

 

En lyckad implementering kan leda till flertalet positiva effekter.  Något som studien 

påvisade var att då Andon genomfört Näranalysen ett flertal gånger skapades ett 
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systematiskt tankesätt, som ledde till att frågorna ständigt togs i beaktande även då en 

Näranalys inte genomförs. Detta bidrar till att medvetenheten kring avvikelser ökar, 

både hos produktionsledare och Andon. Dock kunde inte en ökad medvetenhet hos 

operatörerna tydas. Detta tros bero på att en full implementering inte skedde förrän i 

slutfasen av studien, vilket kan ha sin grund i att Näranalysen ännu inte är en del av 

operatörernas dagliga rutiner.  

 

Målet på lång sikt är att komma underfund med grundorsaker till avvikelsernas 

uppkomst och därigenom kunna genomföra åtgärder för att minimera dessa. Med ett 

färre antal avvikelser så minskas även kvalitetsbristkostnaderna, som kan leda till 

ökad lönsamhet för företaget. Frigjord tid, som tidigare ägnats åt att korrigera 

avvikelser, kan nu läggas på att förbättra produktionen. Näranalysen kan också agera 

som ett underlag till ledningen för att belysa att vissa förbättringar bör träda i kraft.  
 

För att implementeringen ska ha förutsättningar till att bli lyckad måste ett fullt 

engagemang råda från samtliga berörda parter. En tydlig arbetsgång med klara 

ansvarsområden är vital. Tanken med Näranalysen är inte att skapa en slags 

övervakning mot enskilda individer, utan för att förbättra arbetssättet. Det är viktigt 

att detta klargörs för operatörerna för att inte leda till minskad motivation och 

självstyre.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Näranalys utgåva 1.0 

Utg: 1.0, 170405 Utf: Anders Ode

Ärende: Maskin: Modell:

Övrig maskin info: KO:

Namn: Avd: Datum:

ET

Kopia lämnad till: 

Datum:Utfärdare 

summering 

/åtgärder: 

Del 3: Korrigerande åtgärder

Näranalys 

summering:

Byte av artiklar (Material)

Finns problemet kvar på detaljen om ny artikel 
monteras?

Ja, problemet finns kvar Kontakta PQ för hjälp.

Nej, problemet är löst Lämna felaktig artikel till PQ

Korrekt funktion? (Man/Metod/Material)

Har problemet funnits tidigare?

Korrekt material? (Man/Metod)

Har rätt artikel använts?

Blir resultatet ok om rätt verktyg/utrustning används 
på rätt?

Är verktyg/utrustning underhållet (t.ex. Kalibrerat, FU 
utfört enligt plan?)

Finns rätt verktyg/utrustning på station?

Fungerar verktyg/utrustning?

Anser operatör/montör att svetsning/montering 

normalt är utan problem.

Korrekt utrustning? (Man/Metod/Maskin)

Finns ritningar/instruktioner tillgängliga på stationen?

Blir resultatet OK omritningar/ instruktioner 

efterföljs?

Del 2: Analys checklista:
Korrekt metod? (Man/Metod) OK/NOK Kommentar

Vi har pratat med operatör som har svetsat/monterat 

fel för att få en kommentar?

Rapport av

Problembeskrivning 

(se bifogad bild):

Näranalys
Del 1: Problembeskrivning
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