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Abstract 
The purpose of this thesis is to develop a method of systematic visualization for coordinate measurements 

at Saab Aerostructures. The thesis begins with mapping the coordinate measuring process. After that, it 

is proposed to define key measurement points through quality standards as this will simplify the 

visualization of the measurements with a control chart through a Visual Management-system. 

To stay in the forefront of the market and keep the relations with current customers, Saab wants to 

increase the quality of their products by reducing the amount of measurement deviations. The 

measurements are currently scarcely visualized to the employees. This is because of the complicated 

method which currently is being used to reflect which measurements that are deviating. The process of 

visualization should be definite and simple to use as this will lead to less deviations. Furthermore, it will 

contribute to continuous improvement for the process of measuring. 

The methods used in this thesis include semi structured interviews, observations and studies of internal 

documents. These methods are then triangulated to be able to map the process in detail. However, no 

employees knew either the coordinate measuring process or the visualizing process by heart. This led to 

the author having to proceed with a Process Walk. The method helped map both the processes and 

through this, problems were identified in the process which would otherwise hinder the visualization of 

measurements. Moreover, a literature study was conducted of Quality Management Systems as these 

outline criteria for Saabs products. Visual Management-system was also studied with the likes of 

information boards as this fit Saab with their previous prerequisites of information boards. 

From the mapping of today’s process, problems were identified that would hinder them from 

systematically visualize their coordinate measuring process. From the problems that were outlined, 

improvement suggestions were proposed. Firstly, it was conducted that too much data is hindering the 

transparency of the process. From Quality Standards it is proposed to clearly define key measurements 

points and document these. This is done through the means of a SIPOC and a FMEA. Furthermore, it is 

proposed to analyze which measurement data is to be saved as a major part of the data consists of 

irrelevant information. As the process of visualizing the coordinate measuring process was timed to 90 

hours it was also proposed to clarify templates which systematically exports and sorts data in an Excel-

format with the use of Saabs ERP-system, instead of converting from XML which is done today. These 

templates can then immediately be used by Excel to visualize the outcome of the coordinate 

measurements with the help of a Visual Management-system. The system makes use of bar diagrams to 

highlight which processes that are producing most deviations. The processes outcome is visualized in a 

control chart which enhances how the variation of the process is affecting the measurement outcome. 

The last improvement suggestion states that Saab should use the control chart as a way of stabilizing their 

processes as this will lead to qualitative processes where capability can be proven to their customers. 

Keywords  

Statistical process control, process control, quality management, visual management, performance 

measurement, process walk, control chart  
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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att utveckla ett arbetssätt för systematisk visualisering av mätutfallet vid 

koordinatmätning på Saab Aerostructures. Arbetet lägger sin grund i en kartläggning av koordinat-

mätningsprocessen för att sedan föreslå att utefter rådande kvalitetsstandarder tydligt definiera 

nyckelmått som skall förenkla visualisering av mätutfallet med styrdiagram i ett Visual Management-

system. 

För att Saab ska ligga i framkant av marknaden och behålla de kundrelationer man har ska man öka 

kvaliteten på produkter genom att minska antalet anmärkningar. Mätutfallet och dess anmärkningar är 

föga visualiserade för anställda då en komplicerad process krävs för att återspegla vilka mätpositioner 

som skapar problem. Om processen för visualisering blir konkret och enkel att använda kommer det att 

bidra till färre anmärkningar och kontinuerlig förbättring av kontrollmätningsprocessen. 

Metoder som användes för arbetet inkluderar halvstrukturerade intervjuer, observationer och studier av 

interna dokument. Dessa metoder trianguleras sedan för att detaljerat kartlägga processen men på grund 

av att inte tillräckligt många kunde beskriva kontrollmätnings- eller visualiseringsprocessen genomfördes 

en ytterligare metod, en Process walk. Metoden hjälpte att detaljerat kartlägga kontrollmätnings-

processen och dess nuvarande visualiseringsmetod. Från kartläggningen identifierades problem och 

barriärer för visualisering av data vilka annars skulle hindra visualiseringen av mätutfallet. Utöver dessa 

metoder genomfördes även en litteraturstudie av Kvalitetsledningssystem då dessa svarar för kriterier för 

Saabs produkter. Även Visual Management-system studerades med inriktning på informationstavlor då 

detta passade Saabs förutsättningar med tidigare informationstavlor.  

Från kartläggningen av dagens process identifierades problem och barriärer vilka hindrar Saab från att 

systematiskt visualisera deras kontrollmätningsprocess. Från dessa problem och barriärer utvecklades 

förbättringsförslag. För det första förbättringsförslaget insågs att alldeles för mycket data hindrar 

överblickbarheten för processen varpå förslag gavs om att utefter kvalitetsstandarder, definiera 

nyckelmått och dokumentera dessa för alla produkter som kontrollmäts. Definieringen genomförs med 

en SIPOC och en FMEA. Vidare föreslås även att se över all lagring av mätdata då data till större del 

innehåller oviktig information som ändå förkastas. Då processen för visualisering av 

kontrollmätningsprocessen visade sig ta upp mot 90 timmar föreslogs även att förtydliga mallar som 

systematiskt exporterar och sorterar data i xlsx-format mot Saabs ERP-system, istället för att först 

konvertera från XML-format. Dessa mallar används sedan av Excel för att framställa mätutfallet av 

koordinatmätningarna med hjälp av ett Visual Management-system. Systemet använder sig av 

stapeldiagram för att förtydliga vilka processer som påvisar flest anmärkningar. Processernas mätutfall 

visualiseras i ett styrdiagram vilket förtydligar hur variationen i processer påverkar mätutfallet. Det sista 

förbättringsförslaget är att Saab ska börja använda sig av styrdiagram för att stabilisera deras processer 

för att få kvalitativa processer där man kan påvisa duglighet för sina kunder. 

Nyckelord 

Statistisk processtyrning, processkontroll, kvalitetsledning, kvalitetsledningssystem, visual management, 

performance measurement, process walk, styrdiagram 
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Ordförteckning 
 

Begrepp Beskrivning 

Artikel Se Kompositartikel 

Attributdata 
Data som beskriver en egenskap hos ett föremål, exempelvis godkänd eller ej 
godkänd, färg eller antal avvikelser 

Avvikelse Då en produkt eller artikel inte uppföljer styrande krav, se även Intern avvikelse 

Boeing 787 Flygplansmodell tillverkad av Boeing, även kallad Dreamliner 

CAD-modell 
Computer Aided Design, den modell som beskriver hur en produkt geometriskt 
ska se ut. 

CI 
Critical item, är de egenskaper som har en signifikant påverkan på 
tillhandahållandet och användningen av en produkt eller service 

CMM 
Coordinate-Measuring Machine, en maskin för koordinatmätning som är 
avgörande för rapportering om godkännande eller avslag av de geometriska 
toleranserna gällande kompositartiklar 

Dreamliner Ett namn på Boeings flygplansmodell, 787 

ERP 
Enterprise Resource Planning. Det IT-system där Saab hanterar information av 
produkter, kompositartiklar och leverantörs-material utefter styrande 
dokumentation. Ibland även kallat ”ERP-system” 

FMEA 
Failure Mode and Effects Analysis. FMEA är en systematisk metod att förutsäga 
felsätt, felorsaker och feleffekter hos en process. 

Intern avvikelse 

Även intern anmärkning. Ett fel som anmärks av den orsakande instansen är en 
intern avvikelse men inte avvikelse för annan instans. Den interna 
anmärkningen får korrigerande åtgärd innan den når kund. De interna kraven 
som Saab har på sina produkter kan därför vara strängare än kunds krav. 

ISO 
International Organization for Standardisation, en självständig internationell 
organisation vilken skapar standarder till industrier genom dess globala nätverk 
av 164 olika medlemsländer 

KC 
Key Characteristic, de egenskaper eller funktioner vilka har en signifikant 
påverkan på en produkts egenskaper vilken behöver specifik åtgärd eller 
handling för att tillgodose syftet att kontrollera variation 

Kompositartikel En produkt tillverkad i kompositmaterial 

Kompositen Den enhet på Saab där kompositartiklar tillverkas 

Large Cargo Door 
En av dörrarna som produceras av Saab till Boeings flygplans-modell 787 
Dreamliner 

Minitab 
En programvara för statistisk analys av data som vanligtvis används tillsammans 
med Microsoft Excel 

MRB 
Material Review Board är en funktion i verksamheten som ansvarar för att 
hantera, utvärdera och dokumentera åtgärder på produkter med avvikelser 

MSA 
Mätsystemsanalys. En metod för att säkerställa ett mätsystems duglighet att 
mäta enligt avsedd funktion. Metoden utreder systemets variation utifrån flera 
faktorer. 

Måleriet Den enhet på Saab där kompositartiklar målas 
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Process Walk 
Även kallat Gemba Walk. Syftar på att gå till processen och se och "gå 
processen" med egna ögon istället för att prata om den med anställda. Det ger 
en djupare inblick i processen vilket leder till mindre antaganden. 

Producerande enhet Den enhet där produktion av kompositartiklar sker 

Produkt Syftar på det slutgiltiga föremål vilket Saab levererar till kund 

Sammanbyggnad 
Den enhet på Saab där komponenter, som exempelvis kompositartiklar, byggs 
ihop till slutgiltig produkt. Ibland förkortat SB. 

SB Se Sammanbyggnad. 

SIPOC 
Syftar på en akronym av Supplier, Input, Process, Output, Control. SIPOC är en 
metod för att identifiera och kartlägga processer. 

SIS 
Swedish Standards Institute, samordnare av standardisering i Sverige vilken är 
medlem i ISO 

SR 
Special Requirements, utöver KC och CI kan även SR behöva bestämmas. SR är 
speciella krav som identifieras, av organisationen eller kund, som svåra att 
fullständigt uppfylla 

Variabeldata 
Data som beskriver ett föremåls egenskaper kontinuerligt, exempelvis längder 
vid mätning, produktionstid eller vikt på ett föremål 

Visualisering 
Syftar på feedback från produktionsprocessers utfall. Används i sammanhang 
för att förtydliga utfallet med hjälp av visualisering för hur processen ser ut. 

xlsx Det filformat vilket Excel stödjer, se även Excel 

XML 
XML är ett universellt filformat för dokument vilket ska underlätta hantering 
och delning av data för användare. 

Återkoppling Även Processåterkoppling. Se Visualisering. 
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1 Inledning 
Kapitlet inleds med bakgrunden för examensarbetet. Examensarbetets bakgrund och problem formuleras 

för att sedan leda till ett syfte med forskningsfrågor att besvara. En kort beskrivning återges av Saab Group 

och produkten Large Cargo Door som utgjort grunden till den empiriska bakgrunden. Till arbetet tas även 

avgränsningar och konfidentialitet upp. 

1.1 Bakgrund 

Marknaden för flyg är en ständigt växande bransch, särskilt i dess kommersiella sektor är tillväxten 

påtagligt stor. Människor flyger mer än någonsin förr och branschen slår nya rekord för varje år som går. 

Boeing, ett av världens ledande företag inom branschen för flyg har följt samma trend under de senaste 

åtta åren och är sedda som industristandarden vad gäller prognoser för framtiden. Boeing och Airbus, 

förutspår att i takt med att medelklassamhället ökar i storlek kommer även marknaden för flyg att 

fortsätta öka (Airbus, 2018; Boeing, 2018). I strävan efter en stark position på en marknad med väldigt 

höga krav gäller det att ställa höga krav på sina produkter, inte minst vad gäller branschen för flyg.  

För att behålla position på marknader krävs att produkter som utvecklas av företag är av högsta klass, det 

är därför viktigt att kvalitetssäkra sina produkter och därmed även processerna som hör därtill. Under 

Saabs ansträngningar under 2000-talet för industrialisering av komposittillverkning har processtyrning 

och dess visualisering varit bristfällig. Detta har lett till ovisshet om produktens och processens kvalitet 

bland anställda och därmed för hela verksamheten kring komposittillverkningen.   

Ur den verksamhet som utgörs av samarbetet mellan Saab Group och Boeing, bildas ett industriteam på 

marknaden. Ett av många samarbeten gäller Boeing 787 Dreamliner, ett av Boeings flaggskepp, och 

innefattar dörrarna till flygplanet (Saab Group, 2005; Boeing, 2018). Dörrarna utgör en viktig del av Saabs 

verksamhet vilket medför att fokus ligger på att ständigt öka kvaliteten på dessa produkter. Under senare 

tid har man på Saab insett att man behöver bli bättre på att förutse utfallet för sina produkter. 

Övervakning av processer har glömts av och det är dags att ta ett steg mot processtyrning för att ligga i 

framkant på marknaden.  

För produktionen gällande Large Cargo Door finns enligt Saab förbättringspotential för att systematisera 

visualiseringen av inspektionsprocessen och därmed försäkra sig om kvaliteten på produkten för den 

producerande enheten. Med ändamål att sänka interna avvikelser i produktion vad gäller att 

systematisera arbetssätt för visualisering av felutfall vid kontrollmätning behöver möjligheter och 

barriärer för implementeringen utredas. 

1.2 Problemformulering 

Från Saabs kunder har allt högre krav börjat ställas på produkterna och dess tillverkningsprocesser. För 

att Saab skall kunna påvisa deras tillverkningsprocessers duglighet måste man därför skapa förmågan för 

kontinuerlig processvisualisering (Magg, 2019; Oppäng, 2019; Westerdahl, 2019). Processvisualisering 

handlar om att återmata information till anställda om processens utfall för att få förståelse kring hur 

produkterna förhåller sig till satta toleranser. I processen för koordinatmätning av kompositartiklar 

återmatas inte utfallet på ett sätt vilket kan påvisa processens duglighet. För att stärka kundrelationer 

behöver man med nyare tekniker och verktyg börja övervaka sina processer. 
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1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utveckla ett arbetssätt för systematisk visualisering av mätutfallet vid 

koordinatmätning på Saab Aerostructures. 

1.4 Forskningsfrågor 

För att på ett utförligt sätt kunna rekommendera ett arbetssätt för Saab valdes att grunda tre 

forskningsfrågor vilka leder examensarbetet. RQ1 söker genom litteratur svar på vilka andra teorier, 

modeller och metoder som förekommer idag för att behålla kvalitet på produkter där processutfall ska 

visualiseras. Därav följer frågan: 

RQ1 - Vilka modeller och metoder inom litteratur finns för visualisering av processdata idag? 

Nästa steg i examensarbetet följs tätt av första frågan. Frågan som är av intresse är hur Saab visualiserar 

sitt processutfall idag. Från bakgrunden och problembeskrivningen framställs från Saab att man behöver 

bli bättre på att visualisera sina processer, då krävs även förståelse för vad utgångsläget är. 

RQ2 - Hur ser visualiseringen för processdata ut i kontrollmätningsprocessen idag och hur påvisar Saab 

att de krav som ställs av kunder följs upp? 

Den tredje forskningsfrågan söker svar till hur man bör systematiskt visualisera utfallet av 

kompositartiklarna. Man vill även ta reda på vilka faktorer som kan påverka och hindra en systematisering. 

Med förståelse för processen från andra forskningsfrågan och modeller och metoder från första frågan 

läggs grunden inför analysen vilken ämnar att svara på frågan: 

RQ3 - Hur bör Saab systematisera visualiseringen av processdata i kontrollmätningsprocessen och vilka 

barriärer finns associerat med en systematisering av visualiseringen? 

1.5 Företagsbeskrivning 

Saab Group (vidare Saab) är ett svenskt företag med högkvarter i Stockholm som arbetar inom flyg- och 

försvarsindustrin. Organisationen omsatte 33,156 MSEK år 2018, en ökning på 5 % från året innan vilket 

var målet för 2018. Ökningen berodde enligt Saab Group (2018) på de senaste Gripen-affärerna med 

Brasilien och GlobalEye-projektet med Förenade Arabemiraten, ytterligare påverkan kan även T-X-affären 

med Boeing ha bidragit med. Vidare hade Saab 17,096 anställda under det finansiella året för 2018 (Saab 

Group, 2018). 

Saab är ett företag vilken konkurrerar på en internationell marknad varpå det är viktigt att visa sig utbrett 

över geografiskt stora områden. Saab delar därför in sin verksamhet i fem geografiska marknader, Nordic 

& Baltic; Europe, Middle East & Africa; North America; Latin America och Asia Pacific. Vidare delar man in 

sig i sex olika affärsområden vilka illustreras i Figur 1, markerat är den affärsenhet till affärsområdet 

Industrial Products and Services vilket detta examensarbete behandlar.  
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Figur 1. Saab Group och dess affärsområden 

Affärsområdet som detta examensarbete behandlar inriktar sig mot Industrial Products and Services och 

dess affärsenhet Aerostructures. Aerostructures arbetar mot bland annat Airbus och Boeing vilka är två 

av de största flygplanstillverkarna i världen. 

Samarbetet med Boeing gäller Boeing 787 Dreamliner, ett av Boeings flaggskepp, och innefattar dörrarna 

till flygplanet (Saab Group, 2005; Boeing, 2018). Dessa dörrar kallas Large Cargo Door (LCD), Bulk Cargo 

Door (BCD), Crew Escape Door (CED) och Access Door, se Figur 2. Nyligen har även en ny affär signerats 

mellan Boeing och Saab Group för att fullborda T-X-projektet till 2024, ett utbildningsprogram till U.S. Air 

Force (Saab Group, 2016).  

 

Figur 2. Dörrarna vilka produceras till Dreamliner (Saab Group, 2014) 

För detta examensarbete har förutsättningar skapats av Aerostructures till produktionen av LCD till 

Boeing, därav avgränsas analysen för dagens processvisualisering till processen för LCD. 

1.6 Avgränsningar 

Eftersom Saab Group är en stor organisation kommer avgränsningar att behöva göras. Arbetet kommer 

först att avgränsas mot Industrial Products and Services och deras affärsenhet Saab Aerostructures i 

samarbetet med Boeing. Vidare sker avgränsning för analys av dagens process mot verksamheten rörande 
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produktionen av kompositartiklar till LCD. Utöver dessa sker även avgränsning från att bestämma de olika 

faktorer som påverkar processen då tidsramen inte tillåter det. Arbetet avser inte att införa 

förbättringsförslagen som rekommenderas. 

1.7 Konfidentialitet 

För att se till att beakta information som kan klassas som känslig eller konfidentiell för utomstående 

använder man sig på Saab av ett klassificeringssystem. All information som framarbetas och sätts i 

dokument eller andra medier måste klassas utefter den information som behandlas. 

Från Saabs klassificeringssystem sett får enbart information som inte är konfidentiell användas utan att 

kräva särskilt tillstånd från Saab. Detta betyder alltså att information som är klassificerad inte får ingå i 

examensarbetet om inte särskilt tillstånd givits. Rapporten har kontinuerligt granskats av handledare, chef 

och berörda personer som står medskrivna som ägare av dokument som studerats. 

1.8 Läsarvägledning 

För att rapportens upplägg ska bli tydligare skapades en vägledning för läsaren. Tanken är att rapporten 

läses kronologiskt för att arbetet skall förbli så lättläst som möjligt. För varje kapitel förklaras kort vad 

tanken med kapitlet är och vad det innehåller. Rapporten består av åtta kapitel, referenser och appendix. 

 Kapitel 1: Introduktion 

Det första kapitlet introducerar läsaren till bakgrunden för examensarbetet. Från bakgrunden 

framställts problembeskrivning tätt följt av syften och forskningsfrågor. Utöver dessa beskrivs 

även företaget och konfidentialitet. Även avgränsningar tas upp i detta kapitel. 

 

 Kapitel 2: Teoretisk referensram 

Det andra kapitlet avser att ge grund till de verktyg och metoder som används i metoden för att 

framställa resultatet av arbetet. 

 

 Kapitel 3: Metod 

I metodkapitlet diskuteras och presenteras metoder som används i arbetet. Utöver de praktiska 

metoderna för att framställa information presenteras även författarens sätt att granska källor och 

sitt eget arbete. 

 

 Kapitel 4: Litteraturstudie 

Litteraturstudien ämnar komplettera kunskap från författarens bakgrund och den empiriska 

grunden genom att fylla det tomrum som hindrar en välgrundad rekommendation av arbetssätt. 

Kapitlet behandlar krav och riktlinjer för hur produkter ska behålla kvalitet och med vilka verktyg 

kvaliteten ska övervakas. Utöver det behandlas även ämnet kring hur kvaliteten på produkter ska 

återkopplas till anställda. 
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 Kapitel 5: Dagens process för Large Cargo Door 

I det femte kapitlet presenteras dagens arbetsprocess för kontrollmätning och inspektion. Även 

en utförlig presentation av dagens återkoppling av kvaliteten presenteras. Presentationen är 

baserad på triangulering av intervjuer, observationer och studier av interna dokument. Då antalet 

personer med kännedom om personen var få krävdes även metoden Process Walk genomföras 

för att detaljerat kunna beskriva processerna. Denna empiriska grund används sedan i analysen 

för identifiering av problem och förbättringsförslag till dessa. 

 

 Kapitel 6: Analys av dagens process 

I detta kapitel analyseras den Process walk som genomfördes av dagens process. Utfallet av 

analysen är identifierade problem vilka vidareutvecklas till förbättringsförslag. Förbättrings-

förslagen för dagens process baseras på empiri, teori och den litteraturstudie som framfördes. 

 

 Kapitel 7: Diskussion 

Diskussionskapitlet framför resonemang huruvida examensarbetets svarat till syftet och 

forskningsfrågorna. Utöver det diskuteras även valet av metod och vad som kunnat göras bättre. 

Vidare beskrivs även vad studien bidragit med internt och extern för organisationen. 

Avslutningsvis förs resonemang kring vidare forskning av examensarbetet.  
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2 Teoretisk referensram 
I det här kapitlet ges teoretisk grund till de analyser som genomförs i rapporten. Kapitlet avser att till stor 

del besvara RQ1, ”Vilka modeller och metoder inom litteratur finns för visualisering av processer idag?”, 

vilken även besvaras i kapitel 4.  

2.1 Kvalitet och kvalitetsförbättring 

Kvalitet definieras på väldigt många olika sätt. De flesta har till en början en vag förståelse av kvalitet som 

relaterar till önskvärda kriterier på en produkt eller tjänst. Begreppet finns beskrivet som en av de 

viktigaste egenskaperna för en kunds faktor till att köpa en produkt eller tjänst i stort sett alla 

affärsområden. Att förstå sig på kvalitet är därför en av de allra viktigaste egenskaperna för att leda en 

verksamhet till framgång, tillväxt och konkurrenskraftighet. Enligt Helen Howard (2000) innebär kvalitet i 

de flesta verksamheter “conformance to requirements”, då produkten håller sig till standarder. Denna 

definition kan dock leda till att en verksamhet tappar fokus på utveckling och att man därmed tappar 

kunden till en annan konkurrent. En annan, mer kundorienterad definition är, “fitness for use” vilken 

myntades av Joseph Juran (Juran, 1988). Definitionen innebär att kvalitet uppfylls då produkten uppfyller 

sitt ämnade syfte. Vidare förklarar Bergman & Klefsjö att “kvaliteten på en produkt är dess förmåga att 

tillfredsställa, och helst överträffa kundernas behov och förväntningar” (Bergman & Klefsjö, 2012). För 

ytterligare definition i ämnet menar man att kvalitet inte alltid är den samma för varje produkt eller tjänst 

eftersom den beror på vilken komponent av kvalitet man syftar på (Garvin, 1987), vilket även Zeithaml et 

al. (1990) och Bergman och Klefsjö (2012) propagerar. Vidare i denna studie blir det klart att man behöver 

definiera tydligare vad kvalitet för den studerade produkten är och vad som behöver mätas för att uppnå 

kvalitet. 

Många verksamheter finner det svårt att förse sina kunder med identiska produkter som alltid håller 

samma kvalitet. Den största anledningen till varför detta är svårt är på grund av variation. Det kommer 

alltid att finnas variation i alla produkter och tjänster och man vill att variationen ska vara så minimal som 

möjligt. Att uppnå minimal variation är dock svårt, både tekniskt och ekonomiskt. Vidare är variation svår 

att påvisa eftersom den bara kan beskrivas i statistiska termer men är av yttersta vikt att definiera vid 

kvalitetsförbättring (Bergman & Klefsjö, 2012). Variation återkommer i senare avsnitt då man först och 

främst behöver förstå sin process. 

2.2 SIPOC – Identifiera processer 

SIPOC är en karta av en process som hjälper till att förstå processen genom att definiera den på 

överblickbar nivå (Montgomery, 2009). Namnet SIPOC är en akronym för Supplier, Input, Process, Output 

och Customer. Dessa fem definieras som: 

1. Supplier är de som förser processen med information, material eller andra föremål som behövs 

2. Input är själva informationen eller materialet som förses 

3. Process är de steg som utgör arbetet som undersöks 

4. Output är produkten, servicen eller informationen som kommer till kund 

5. Customer är antingen den externa kunden eller det nästa steget i den interna verksamheten 
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I Figur 3 ses ett enkelt exempel på en SIPOC-process för reparation av en bil från en biluthyrningsfirma. 

Texten markerad i rött, med breda kantlinjer, speglar huvudprocessen. 

 

Figur 3. Exempel på en SIPOC-process 

När man genomför en SIPOC rekommenderas det att man börjar med att definiera Customer eftersom 

det underlättar tankesättet och man ser även till att hålla processen kundorienterad. Om man börjar med 

Supplier kan man ofta tappa bort sig i vad som i processen är av värde för kunden. Att genomföra en SIPOC 

är fördelaktigt då man exempelvis inte förstår utförandet eller slutresultatet av en process (Montgomery, 

2009). SIPOC kan även hjälpa verksamheter att börja tänka i processer där det är svårt att förstå vad som 

utförs av olika delar av en verksamhet. 

2.3 Kvalitativ analysmetod - FMEA 

För alla produkter och processer kan problem uppstå vid produktion och användning. För att försöka 

undvika problem kan man med hjälp av FMEA analysera aspekter som kan påverka produkten eller 

processens utförande. FMEA grundas i att systematiskt bedöma effekter av fel och därefter avgöra 

kriterier för att felen inte ska ske. 

Feleffektanalys, Failure mode and –effect analysis, FMEA, är ett arbetssätt och en kvalitativ analysmetod 

nära besläktat med riskanalys (Brook, 2017). Att göra FMEA innebär att man systematiskt analyserar en 

produkt eller process för att förstå felsätt, felorsaker och feleffekter. FMEA kan göras i olika scenarier, 

exempelvis i ett designstadie av en process eller när en process redan är i drift. Svaren man söker från 

FMEA är att i förväg förstå konsekvenser av felsätt och vilka åtgärder som kan förhindra eller begränsa 

konsekvenserna av felsättet (Bergman & Klefsjö, 2012). När man genomför FMEA brukar man använda sig 

av en blankett där man skriver ned alla felsätt under exempelvis en brainstormingsession. För att värdera 

riskerna med de olika felsätten bedömer man felsannolikhet, allvarlighetsgrad och upptäcktssannolikhet 

på en skala, 1-10. Det felsättet som får högst summering av dessa värden är då allvarligast och man bör 
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då göra en plan för att undvika detta. I Figur 4 ses ett exempel på en blankett för FMEA, vilken är skapad 

av Bogren & Ohlsson (1989). 

 

Figur 4. Blankett för FMEA, från (Bogren & Ohlsson, 1989) 

2.4 Statistiska metoder för visualisering av processer 

När man talar om visualisering av processer brukar man vanligtvis fokusera på tre områden; Statistisk 

processtyrning, Design of Experiments och Acceptanskontroll (även inspektion) (Montgomery, 2009). 

Utöver dessa områden, även kallade tekniker, talas även om olika statistiska och analytiska verktyg som 

kan vara användbara vid analys av kvalitetsproblem, dessa återkommer senare i rapporten. 

Den statistiska processtyrningens (SPS) syfte är att finna variation i en process för att bidra till underlag 

för hur dessa ska elimineras för att få en stabil process. Att sedan bibehålla denna stabilitet är viktigt och 

till hjälp finns ett antal verktyg inom området för SPS. Av de totalt sju verktygen, vilka beskrivs senare, är 

det viktigaste verktyget styrdiagrammet. Styrdiagrammet är väldigt användbart i de fall då man vill 

övervaka processer. Mer om styrdiagram återkommer senare i teoriavsnittet. 

Design of Experiments (DOE) är en väldigt hjälpsam teknik om man inte vet vad för variabler som påverkar 

kvalitetsegenskaperna för processen. Tekniken innebär att man systematiskt varierar de kontrollerbara 

ingångsvariablerna för att bedöma effekten varje ingångsvariabel har på en process. Även om denna 

teknik har påvisats vara väldigt användbar genom att ge banbrytande resultat kan denna teknik innebära 

väldigt dyra kostnader baserat på produktens eller tjänstens pris (Montgomery, 2009). En av de mest 

framträdande typerna av DOE är Factorial Design vilken är väldigt användbar under utvecklingsfasen av 

nya produkter istället för under en redan inarbetad process. 

Det tredje och sista området är acceptanskontroll. Detta område är nära besläktat med inspektion vilket 

är en av de första aspekterna av kvalitetskontroll. Acceptanskontroll brukar delas upp i ingående- och 

utgående inspektioner där ingående är när en organisation inspekterar material från en leverantör och 

utgående innan produkten når kunden (Montgomery, 2009). 
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Montgomery (2009) menar att den vanligaste utvecklingen för verksamheter är att börja med inspektion 

innan kunden får sin produkt. När verksamheten kommer till insikt med kvalitet och variationer i processer 

börjar företagen att jobba med processförbättring där statistisk processtyrning kommer väl till hands. SPS 

tar dock längre tid än inspektion för organisationen att arbeta in i deras nuvarande metoder. I de allra 

mognaste verksamheter används Design of Experiments tillsammans med de andra metoderna för att 

försäkra sig om sina processers utfall. I Figur 5 visas hur utvecklingen för statistiska metoder ser ut över 

verksamheters mognad. 

 

Figur 5. Övergångsdiagram för statistiska metoder hos verksamheter (Montgomery, 2009) 

Då verksamheten som Saab idag driver redan befinner sig i fasen för acceptanskontroll så är det inte av 

intresse att gå in i detalj för acceptanskontroll. Enligt övergångsdiagrammet i Figur 5 menar Montgomery 

(2009) att det nästa steget från acceptanskontroll är statistisk processtyrning. Av denna anledning är det 

viktigast för Saab att lägga ned sina resurser till statistisk processtyrning innan man påbörjar Design of 

Experiments. Därför utelämnas fördjupningen av DOE i teorikapitlet eftersom det ligger längre bort i tiden 

vilket hamnar utanför exjobbsramen. 

Utöver statistisk processtyrning finns även duglighet för att visualisera processer och dess data. En process 

kan exempelvis vara i statistisk jämvikt trots att dess spridning är stor. Med hjälp av en duglighetsanalys 

fås ett mått på hur kapabel processen är i termer om spridning och dess toleransvidd. Vidare med 

verktyget utvecklas alltså möjligheten till att besitta en kvalificerad process som är både duglig och i 

statistisk jämvikt. Detta förklaras mer utförligt i kapitel 2.4.2. Först förklaras dock statistisk processtyrning. 

2.4.1 Statistisk processtyrning 

Det finns sju förbättringsverktyg för statistisk processtyrning (Bergman & Klefsjö, 2012; Montgomery, 

2009), se även Figur 6: 

1. Histogram 

2. Checklistor/Datainsamling 

3. Paretodiagram 

4. Orsaks-verkan-diagram 

5. Sambandsdiagram 

6. Uppdelning 

7. Styrdiagram 



  
  

11 
 

 

Figur 6. De sju förbättringsverktygen (Bergman & Klefsjö, 2012) 

För detta examensarbete kommer endast styrdiagram, Paretodiagram och histogram beröras, därför 

förklaras endast dessa. Anledningen är att Datainsamling redan används på Saab och de andra verktygen 

inte passar för visualisering av processdata på Saab utan snarare hör till mer djupgående analyser, 

exempelvis orsaks-verkan-diagrammet eller sambandsdiagrammet. Datainsamling är något som idag 

redan används på Saab genom ERP-systemet. Vidare är uppdelning svårt att i dagsläget genomföra då 

man inte vet vilka faktorer som påverkar processen. Vid inledningen av examensarbetet insågs att detta 

är en egen uppgift i sig och avgränsades därför från detta på grund av tidsramen för exjobbet. För att 

förstå dessa verktyg närmare krävs först förståelse för hur variation fungerar. 

Variation 

Som tidigare nämnt så kommer variation alltid att finnas i en process varav variationen kan antingen vara 

förutsägbar eller oförutsägbar. I Bergman & Klefsjös mening kallas det även urskiljbar och slumpmässig 

variation (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Slumpmässig variation är den variation som förekommer naturligt i alla system. Dessa kallas även ibland 

för brus. En process som enbart innehar slumpmässig variation sägs vara i statistisk kontroll, även statistisk 

jämvikt, då bruset anses vara förankrat i processen. 

Urskiljbar variation är den variation som uppkommer i processer då man inte längre kan anse att 

variationen beror på slumpmässig variation. Dessa processer sägs vara statistiskt utom kontroll. Denna 

variation får processen att förskjutas från dess tidigare värden då den var inom kontroll. 

Det är viktigt att förstå variation för att kunna försäkra bra och stabil kvalitet på produkter och tjänster, 

därför behöver vi förutsägbara och stabila processer. För statistisk processtyrning är målet att eliminera 

variation snabbt genom att urskilja den urskiljbara variationen från den slumpmässiga variationen för att 

se till att inga avvikande produkter produceras. Vid denna urskiljning kan man påbörja en undersökning 
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för att se till att eliminera avvikelserna och få en process utan urskiljbar variation. Vanligast är att använda 

sig av styrdiagram för att avgöra dessa. 

Histogram 

Histogram är en kompakt illustrerad representation av data som kan användas till att förstå fördelningen 

på en uppsättning data (Montgomery, 2009; Pyzdek, 1976). Data delas in någonstans mellan 5 till 20 lika 

intervall och presenteras med vertikala staplar på den horisontella axeln. Med hjälp av att införa 

specifikationsgränser och nominellt värde i ett histogram kan man tydliggöra hur processen sett ut över 

det valda tidsspannet. Pyzdek menar att histogram inte ska användas i syftet att enbart visa histogrammet 

utan borde alltid vara sammanhängande med någon typ av styrdiagram eftersom histogram inte visar 

data kronologiskt (Pyzdek, 1976). Som ett exempel visas i Figur 7 ett histogram, på y-axeln visas frekvens 

och x-axeln visar värdet. I figuren är den undre toleransgränsen (UTG) 0 och den övre toleransgränsen 

(ÖTG) motsvaras av värdet 0,016. I denna figur kan det ses tydligt att processen varierar alldeles för 

mycket då nästintill halva processens värden befinner sig utanför toleransgränserna. 

 

Figur 7. Exempel på histogram 

De tre viktigaste aspekterna som ett histogram kan berätta om data är outliers, form och spridning (Ogee, 

et al., 2017). Om ett värde i data skiljer sig från majoriteten av data, genom antingen ett väldigt högt eller 

lågt värde, kallas detta för en outlier, ett avvikande värde. Dessa kännetecknas i diagram som data som 

inte befinner sig inom satta gränser. Formen på data kan berätta huruvida processen förhåller sig till 

toleransgränserna och om data förhåller sig runt det nominella värdet. Histogrammet kan även från 

formen visa om data är skevt fördelad eller asymmetrisk. Vidare är histogrammet ett enkelt verktyg för 

att visa spridningen på data.  

Paretodiagram 

Paretodiagrammet är väldigt användbart för att se andelen data per kategori. I ett Paretodiagram fås en 

visualisering vilket gör det tydlig att se vilka kategorier som är av störst förekomst för utfallet av processen 

(Montgomery, 2009). Den röda linjen symboliserar den ackumulerade totalen av staplarna. 
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Figur 8. Ett exempel på ett Paretodiagram (Montgomery, 2009) 

Styrdiagram 

Ett styrdiagram är ett viktigt verktyg för den statistiska processtyrningen. Diagrammets syfte är att 

illustrera hur processen förhåller sig till en så kallad kvalitetsindikator för att kunna påvisa stabilitet. En 

kvalitetsindikator bestäms vanligtvis utifrån processens medelvärde, standardavvikelser eller tidigare 

observationer av provgrupper (Bergman & Klefsjö, 2012). Kvalitetsindikatorn markeras i diagrammet som 

en övre- och en undre styrgräns, i Figur 9 ÖSG (Övre Styrgräns) resp. USG (Undre Styrgräns). Samtidigt kan 

även ett idealvärde markeras ut för att avgöra om processen är centrerad eller förskjuten från idealvärdet. 

Även en centrumlinje, CL, kan markeras ut för att tydliggöra centreringen av processen. Idealvärdet kan 

likt kvalitetsindikatorn vara bestämt utifrån medelvärden, observationer av provgrupper men även ett 

förbestämt värde som exempelvis från ritning. I Figur 9 kan ett exempel på ett styrdiagram ses, detta 

styrdiagram kallas för en Individuals-chart. 

 

Figur 9. Ett styrdiagram – Individuals 

Som tidigare nämnt används styrdiagram till att påvisa om en process är stabil eller inte. Om processen 

påvisar variation eller annat oönskat beteende så ska detta signaleras av styrdiagrammet. Idag använder 

man sig av regler för att avgöra om en process kan sägas vara utom kontroll eller stabil (Montgomery, 
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2009). Dessa regler kräver att man benämner kvalitetsindikatorn som tre standardavvikelser för 

processen. Reglerna ses i Tabell 1. De fyra första reglerna brukar kallas Western Electric Rules. 

Tabell 1. Regler för styrdiagram (Montgomery, 2009) 

 

2.4.2 Duglighet 

I tidigare kapitel om statistisk processtyrning har det talats om att styra processer med hjälp av att 

minimera urskiljbar variation med hjälp av exempelvis styrdiagram och styrgränser. En process kan dock 

vara i statistisk jämvikt trots att den innehar stor slumpmässig variation, vilket förklarades kort under 

kapitlet för variation. Den slumpmässiga variationen kan göra att processen faller utanför toleransgränser. 

Av denna anledning använder man sig av ett ytterligare verktyg för att mäta en process duglighet, eller 

kapabilitet. Detta verktyg använder sig istället av processens satta toleransgränser, alltså mäter den 

förmågan att producera inom toleransgränser, vilket inte ska blandas med styrgränser. Dugligheten 

bestäms från den statistiska fördelningen, likt ett histogram. Dugligheten är starkt kopplad till kundkraven 

då dugligheten beräknas på kundkraven, som översatts till toleransgränser (Brook, 2017). Hur som helst 

måste processen först vara stabil för att dugligheten skall kunna bestämmas (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Även om man vet att processen är kapabel enligt duglighetsmåtten säger det ingenting om dess stabilitet. 

I Figur 10 ses fyra exempel på processer som beskriver de olika scenarier som kan inträffa. 

- I den övre vänstra grafen är processen stabil men inte duglig. Processen kan återskapa samma 

resultat vid varje mätning men är ändå utanför tolerans, vilket gör att den inte är duglig. 

- I den över högra grafen är processen varken stabil eller duglig. Resultaten är aldrig dem samma 

och är även utanför tolerans. 

- I den nedre högra grafen är processen inte stabil men den är “duglig”. Processen visar att den kan 

producera inom tolerans men resultaten är inte förutsägbara. Man kan inte bestämma att 

processen är duglig om den inte är stabil eftersom kommande resultat skulle kunna hamna 

utanför tolerans vilket gör att den inte heller är duglig då vi blickar framåt. 

1. En eller fler datapunkter utanför styrgränser

2.
Två av tre datapunkter i följd utanför två standardavvikelser men fortfarande 

innanför styrgränser

3. Fyra av fem datapunkter i följd utanför en standardavvikelse

4. Åtta datapunker i följd på ena sidan centrumlinjen

5. Sex datapunkter som stadigt ökar eller minskar

6.
Femton datapunkter i följd utanför två standardavvikelser men fortfarande 

innanför styrgränser (både över och under centrumlinjen)

7. Fjorton datapunkter i följd alternerandes upp och ner

8.
Åtta datapunkter i följd på båda sidor om centrumlinjen men ingen utanför två 

standardavvikelser men fortfarande innanför styrgränser

9. Ett ovanligt eller icke slumpmässigt datamönster

10. En eller fler datapunkter nära en varnings- eller styrgräns

Regler för styrdiagram
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- I den nedre vänstra grafen är processen både stabil och duglig. Resultaten är konsekventa och 

inom tolerans. 

 

Figur 10. Fyra scenarier för stabilitet och duglighet 

Dugligheten brukar tolkas efter duglighetsmått vilka i de allra vanligaste drag är Cp och Cpk. Cp kan tolkas 

som processens möjlighet att producera inom toleransgräns (Bergman & Klefsjö, 2012) och Cpk kan tolkas 

som hur väl genomsnittet för processen förhåller sig till idealvärdet. I kort kallas Cp och Cpk för spridning 

respektive centrering på processen. Ett villkor på värdet för duglighetsmåtten sätts ofta till Cp alt. Cpk > 

1.33 (Montgomery, 2009; Brook, 2017).  
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3 Metod 
I det här kapitlet presenteras och diskuteras de metoder som används till arbetet. Kapitlet ämnar även att 

beskriva och diskutera hur författaren bedömt källreferenser, validitet och tillförlitlighet av rapporten. 

För att besvara frågeställningen har en metod framarbetats för att underlätta tillvägagångssättet av 

examensarbetet. Metoden baseras på Collis & Hussey (2014) och forskningsfrågorna. För första 

forskningsfrågan RQ1, ’Vilka modeller och metoder finns för visualisering av processer idag?’ har en 

litteraturstudie valts som tillvägagångssätt. För RQ2, ’Hur ser visualiseringen för processer ut på Saab idag 

och hur påvisar Saab att de krav som ställs av kunder uppföljs’ är det viktigt att få en tydlig bild av hur 

Aerostructures arbetar med processvisualisering. Därför undersöks processen med flera olika 

tillvägagångssätt såsom intervjuer, observationer och litteraturstudier för att kunna triangulera och 

kartlägga Saabs process. På grund av att information om processen var svår att komma över användes en 

metod kallad Process walk för att utförligt kunna beskriva processen. För den tredje och sista 

forskningsfrågan RQ3, ’Hur bör Saab systematisera processvisualiseringen och vilka barriärer finns för 

förändringsarbetet associerat med en systematisering av visualiseringen?’, ska resultaten från RQ1 och 

RQ2 ställas mot varandra för att utveckla ett anpassat arbetssätt för processvisualisering utefter behov 

och kriterier som ställs av branschen och Saabs kunder. 

3.1 Metodisk process 

Den metodiska processens steg utformades med hjälp av stegen från Collis & Hussey (2014). Metodens 

alla steg illustreras i Figur 11. Collis & Hussey (2014) beskriver endast strukturen i sin metod på ett 

generellt plan varpå författaren själv väljer sina egna metoder från strukturen. Vad gäller den 

grundläggande datainsamlingen utfördes en så kallad Process Walk tillsammans med Voss et al.s (2002) 

anvisningar. Voss et al. menar att den utmärkande källan till datainsamlingen generellt sett ska vara 

intervjuer. Fler källor inkluderar observationsstudier, informella konversationer, att närvara vid möten 

och händelser. I detta examensarbete används främst en Process walk vilken innefattar intervjuer och 

observationer. Vidare kommer en studie av interna dokument tilläggas för att triangulera informationen 

från intervjuerna och observationerna. Utöver dessa kommer även en litteraturstudie genomföras för att 

utforska vilka metoder och modeller som kan användas för Saabs återkoppling av processdata. 

 



  
  

18 
 

 

Figur 11. Den metodiska processen för examensarbetet, baserad på Collis & Hussey (2014) 

3.1.1 Teoristudie 

För att komma till grund med vilka modeller och metoder som finns att tillgå för visualisering av processer 

krävs en grundlig förståelse för att kunna tillta sig informationen som finns i den analyserade 

verksamheten (Voss, et al., 2002). Av denna anledning genomfördes en teoristudie innan den preliminära 

undersökningen påbörjades. Eisenhardt (1989) rekommenderar att litteraturstudien, alltså teoristudien, 

ska utöka kunskapen kring ämnet som berörs. Kunskapen skall utökas till den mån att koncept som 

framkommit skall kunna jämföras med varandra för att komma fram till slutsatser. 

Vid bedömningen kring huruvida litteraturstudien blivit mättad eller ej menar Rienecker & Jørgensen att 

helheten kring en uppsats inte bedöms kring antalet använda texter utan att det viktiga är ”att urvalet 

och användningen av litteratur är motiverad och ändamålsenlig” (Rienecker & Jørgensen, 2017). 

Tolkningen som författaren gjorde var att vikten kring litteraturstudien befann sig i att få en grundlig 

inblick i ämnet som studerats och framställa detta istället för att sammanställa texter från en större mängd 

författare. Således avgjordes att den primära litteraturen bör vara den som lagt grunden för författarens 
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utbildning. Utefter rekommendation från tidigare stycken påbörjades litteraturstudien i det första steget 

av den metodiska processen vilket är teoristudien.  

Att hitta relevant litteratur är inte alltid lätt vilket är varför Collis och Hussey rekommenderar att man 

identifierar nyckelord för sökandet av litteratur (Collis & Hussey, 2014). Till hjälp användes Linköpings 

universitetsbibliotek vilket har tillgång till flera olika databaser där relevant litteratur kunde hittas. De 

mest använda databaserna i arbetet kan ses i Tabell 2. 

Tabell 2. De främsta databaser som använts till examensarbetet 

Emerald Science Direct AccessScience: McGraw-Hill 

Swedish Standards Institute Taylor & Francis ResearchGate 

Under litteratursökningen skedde naturligt att nyckelorden blev flera allt eftersom författare använder 

olika men liktydande ord. Viktigt var även att inte begränsa sig till svenska nyckelord då sökningar på 

engelska ger fler resultat. Nyckelorden till detta examensarbete kan överses i Tabell 3. Vidare presenteras 

genomförandet och utfallet av litteratursökningen i Appendix H – Genomförandet av litteratursökningen. 

Tabell 3. Nyckelord vid sökandet av litteratur 

Six Sigma Continuous improvement Statistisk processtyrning 

Quality Management Statistical Process Control Visual Management 

Quality standards Process control Process Management 

Litteratursökningen hamnade till slut i en studie av Kvalitetsledningssystem och Visual Management, VM. 

Kvalitetsledningssystem är något som Saab idag redan jobbar mot vilket är varför förståelse behövdes för 

att se till att rekommendationen i sista steget av metoden uppfyller de krav som ställs från 

kvalitetsledningssystemen. Med anledning av att Saab idag använder sig av informationstavlor vilka 

speglar organisationen med ett projektorienterat perspektiv berör litteratur-studien Visual Management 

med informationstavlor som fokus, vilket är en del av VM. Utfallet av litteraturstudien presenteras senare 

i kapitel 4. 

Från teoristudien följer nästa steg i metoden vilken är den preliminära undersökningen. 

3.1.2 Preliminär undersökning 

Syftet med den preliminära undersökningen är att få en blick i hur verkligheten relaterar till den teori 

vilken studerats i teoristudien (Collis & Hussey, 2014). Detta genomförs främst genom observationer och 

även intervjuer. 

Observationer 

Observationer gjordes både veckovis under avdelningsmöten och under kontinuerliga besök till 

produktionen. Det som observerades var processen för Large Cargo Door. En kompositartikel följdes 

genom dess produktionsprocess för att förstå processen och hur visualisering för dess processdata sköts 

idag, vilket kopplas till RQ2. Under varje besök skrevs observationer ned som minnesanteckningar till 

rapportskrivningen. När observationerna inte ger någon ny information menar Eisenhardt (1989) att 
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observationerna kan avslutas eftersom den teoretiska mättnaden har nåtts. Vidare menar Rienecker och 

Jørgensen att det är viktigt att då observatören vanligtvis ingår observationen med en förutfattad mening 

är det viktigt att förbli objektiv, alltså att man ska kunna ändra sitt påstående om bevis finns som 

argumenterar mot den inledande uppfattningen (Rienecker & Jørgensen, 2017). Observationerna i den 

preliminära undersökningen genomfördes så att författaren får en snabb överblick för processen, men 

även organisationen och dess anställda. 

Intervjuer 

För att kunna kartlägga dagens process med hjälp av intervjuer i det senare steget Datainsamling 

rekommenderar Voss et al. (2002) att genomföra en pilotintervju. Tanken med pilotintervjun är att 

försäkra att alla tänkbara frågor tas upp i den slutliga intervjustrukturen. För att göra detta är det enligt 

Voss (2002) och Yin (2009) vanligast att använda sig av en så kallad trattmetod vilken innebär att ställa 

breda, öppna frågor först för att övergå till detaljerade och specifika frågor sist. Voss et al. fortsätter med 

att förklara att personerna som intervjuas ska vara de som är bäst informerade kring data som utforskas. 

I många fall kan det dock vara svårt att få tag i personer med den information man vill åt. Det är därför 

bra att hitta personer som kan öppna dörrar till nya infallsvinklar, så kallade seniorer enligt Voss et al. 

(2002). Författaren valde att kontakta de personer som är närmast de processer som är berörda, vilket är 

operatörer, mättekniker och även ansvariga inom områden som studerades, exempelvis kvalitetslednings-

system och Lean. Genom dessa personer uppkom de ämnen som var mest relevanta att använda in den 

slutliga intervjustrukturen vilken förklaras tydligare i nästa stycke. 

Man brukar dela in intervjuer i tre kategorier, ostrukturerade, halvstrukturerade och helstrukturerade. 

Den ostrukturerade intervjun följer inte ett ramverk likt de andra, utan kan liknas till en ad hoc-process 

där frågorna ställs baserat på kandidatens svar. På så vis kan intervjuaren få stor bredd i sina intervjuer 

men det blir svårt att generalisera informationen då alla intervjuer inte innehåller samma frågor. 

Halvstrukturerade intervjuer är en metod där frågorna som ställs är baserade på ett generellt ramverk 

men tillåts att vara öppna. Detta innebär att exempelvis följdfrågor tillåts för att kunna få djupare 

förståelse för svaret vilket bidrar till förtydligande och att missförstånd minskar (Barriball & While, 1994). 

Den mest strikta varianten av intervjuer kallas för helstrukturerad och innebär att man endast ställer de 

frågor som innan förberetts. Nackdelen med helstrukturerade intervjuer är att man inte justerar intervjun 

efter den information som kommer fram. Exempelvis kan intervjuaren känna att ett annat ämne än det 

som var förberett behöver diskuteras vidare (Patel & Davidson, 2011). 

Av anledningen att pilotintervjun medförde fler obekanta ämnen än de som förberetts för, bedömdes att 

intervjun skulle föras halvstrukturerad. Vidare menar Voss et al. (2002) och Yin (2009) att ramverket för 

den halvstrukturerade intervjun ska utformas utefter de mest centrala frågorna, ämnet för intervjun och 

förberedande data men även tillåta öppen struktur så att följdfrågor kan ställas. Den slutliga 

intervjustrukturen från pilotintervjun vilken gjordes i samband med teoristudien, finns att se i Appendix 

A – Intervjustruktur för dagens process. 

3.1.3 Datainsamling 

För datainsamlingen genomfördes en så kallad Process walk. En process walk är en genomgång av det 

område där arbete utförs (Swan & O'Rourke, 2018). Genomgången består av strukturerade intervjuer och 

observationer varpå målet är att få en så detaljerad bild av hela arbetsprocessen som möjligt. Ett 

ytterligare mål är att kunna följa processen mellan funktioner i organisationen, detta visade sig vara viktigt 
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då processen för visualiseringen av processdata sköttes av en annan funktion inom organisationen. 

Genom intervjuerna och observationerna samlas all information ihop till en överblickbar processkarta för 

hela arbetsprocessen. För processkartan användes den schematiska processtrukturen vilken föreslås i 

kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2015 (Swedish Standards Institute, 2015). Anledningen att den 

strukturen valdes är för att Saab certifierar mot denna standard i deras kvalitetsledningssystem. Vidare 

förklaras datainsamlingens metod tydligare. 

En Process Walk består av 6 steg (Swan & O'Rourke, 2018): 

Tabell 4. De 6 stegen för en Process Walk (Swan & O'Rourke, 2018) 

 

I steg 1 väljs den process vilken man vill analysera. Processen för kontrollmätning och även dess 

återmatning är vad som analyseras i detta arbete. 

Steg 2 innebär att göra en överblickbar karta för processen för att få en inledande förståelse för processen. 

Kartan ska innehålla information om vilka processteg som processen innebär, det som krävs för att förstå 

var produkten börjar, slutar och vägen där emellan för att sedan kunna “gå” processen i steg 5. Detta steg 

genomfördes indirekt under den preliminära undersökningen eftersom de observationer och 

pilotintervjun som utfördes kunde användas till detta steg. 

Det tredje steget kunde använda informationen från den preliminära undersökningen med hjälp av 

intervjuer och observationer. Under de första veckorna besöktes processen tillsammans med handledaren 

på Saab för att identifiera de personer som jobbar med processen. Det visade sig att det enbart var två 

personer som arbetade med inspektionsprocessen och en person som arbetade med återmatnings-

processen. Dessa var två operatörer och en kvalitetsingenjör. 

I steg 4 väljer man de personer som identifierats ha bäst förståelse för processen. De tre personerna som 

presenterades i steg 3 var de som valdes till intervju om processen. Antalet intervjuobjekt till den 

halvstrukturerade intervjun blev därför bara tre personer, då det enbart var dessa som hade tillräcklig 

kunskap om processens viktiga steg. Trots att Guest et al. (2006) menar att minst tolv intervjuer krävs för 

att uppnå en teoretisk mättnad för att mätta informationen så räcker de tre halvstrukturerade 

intervjuerna. Detta styrks med att operatörerna och kvalitetsingenjören som har bäst förståelse för 

processen var de som intervjuades, vilket Voss et al. (2002) menar är viktigast. Vidare menar även Janice 

Morse (1995) att det man ska överväga är fullständigheten av intervjuerna, vilket nullifierar associationen 

mellan antal intervjuer och mättnaden av kunskapen. Morse fortsätter med att mättnad i intervjuer fås 

genom detaljerad beskrivning, inte via antalet förekomster av samma information. Av dessa anledningar 

ansågs de tre intervjuerna vara tillräckliga för att beskriva processen i samband med steg 5 i metoden. 

I steg 5 går man genom processen för att få en så fullständig förståelse av processen som möjligt. Utöver 

de halvstrukturerade intervjuerna som presenterades i den preliminära undersökningen genomfördes 

Steg Process Walk

1 Välj en process att "gå"

2 Gör en överblickbar karta över processen

3 Identifiera personer som jobbar i processen

4 Välj personer att intervjua

5 Genomgå processen

6 Samla ihop informationen
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även observationer av de tre personernas arbete för att dra slutsatsen att det de sagt stämmer överens 

med verkligheten. Observationerna genomfördes på samma sätt som den preliminära undersökningen 

beskriver. Med andra experter och seniorer genomfördes flera ostrukturerade intervjuer för att förtydliga 

vissa ämnen som uppdagats i de halvstrukturerade intervjuerna, intervjuobjekten kan överses i Appendix 

B – Intervjuobjekt. 

Under Datainsamlingen hittades även en del interna dokument vilka visar övergripande hur verksamheten 

på Saab styrs, av speciellt intresse var de interna dokument vilka var styrande för affärsmodellen på Saab 

då dessa speglade delar av processen som studerats. Dokumenten hittades med hjälp av handledare och 

seniorer. Dessa dokument var essentiella vid kartläggningen av processer då Saab både som organisation 

och område är väldigt stort. Att följa hela flöden av information och produkter hade inte varit möjligt utan 

hjälpen av interna dokument. Av denna anledning lades mer tid än förväntat på att följa de interna 

dokumentens väg genom processen för att få den bild som operatörerna själva inte kunde beskriva. 

För det sista steget, steg 6, samlas all information för att skapa en verklig och detaljerad bild av processen. 

Processen ska beskrivas på ett så pass utförligt sätt att man skall kunna: 

- förstå processen på en detaljerad nivå 

- förstå början till slut av processen, även över funktioner 

- följa horisontella flöden över avdelningar 

- identifiera överflöden, flaskhalsar och svinn i processen 

Med ovan nämnda kriterier valdes att presentera informationen från intervjuer, observation och interna 

dokument i ett format vilket följer processen kronologiskt. Därmed blir det enkelt att förstå de tre första 

kriterierna. Överflöden, flaskhalsar och svinn identifieras istället i varje subprocess. Sammanställningen 

presenteras i kapitel 5. 

3.1.4 Dataanalys 

Att koppla samman all data som samlats in är av yttersta vikt för att komma fram till väldefinierade 

slutsatser. Därför menar Voss et al. att användningen av triangulering är viktig (Voss, et al., 2002). 

Triangulering är en term för den metod där man kombinerar olika metoder för att studera samma objekt. 

I detta examensarbete skall intervjuer, observationer och studier av litteratur och interna dokument 

kopplas samman för att identifiera problem och förbättringsförslag för dagens process. Från studier av 

litteratur och interna dokument framkommer krav på organisationen vilka behövs uppfyllas samstämmigt 

med rekommendationen för hur man bör arbeta med processdatas återkoppling. Om det inte sker i 

samstämmighet får Saab svårt att bevisa för sina kunder att man efterföljer de krav som ställs på 

kvaliteten av deras produkter och processer. En figur för hur trianguleringen går till presenteras i Figur 12. 

Sammanställningen av dataanalysen presenteras i kapitel 6. 
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Figur 12. Triangulering av examensarbetet 

3.1.5 Rekommendation 

Det slutliga, sammanförande steget för metoden är att från dataanalysens identifierade problem ge 

förbättringsförslag för hur Saab ska systematiskt återkoppla processdata för deras kontrollmätnings-

process. Förbättringsförslagen framställs i kapitel 6.2. 

3.2 Källkritik 

Nationalencyklopedin (NE), även Hellspong, menar att källkritik krävs för att kritiskt pröva en källas 

trovärdighet innan den används som informationskälla (Nationalencyklopedin, 2019; Hellspong, 2001). En 

källa bedöms enligt NE utifrån fyra kriterier. Informationskällan ska först bedömas efter äkthet. Detta 

innebär att man prövar om källan är vad den utger sig för att vara. Vidare bedöms tid-, beroende- och 

tendenskriterierna. Tidskriteriet menar att ju närmare samtiden en källa har sitt ursprung, desto mer 

tillförlitlig är källan. Alltså är artiklar om ett samtida ämne högst trovärdiga medan en bok skriven idag om 

en händelse från förr inte är lika trovärdig. 

Beroendekriteriet stärks då information som ges av flera källor inte kan sägas vara påverkad av varandra 

samtidigt som informationen är den samma. Beroendekriteriet kan likaså sjunka om det kan påvisas att 

källorna baserats på varandra. Detta betyder att i de fall som källor uppgivit samma information kommer 

den tidigaste av källorna vara mest trovärdig, exempelvis då artiklar myntar fenomen kommer den 

tidigaste källan att vara mest trovärdig. Både NE och Hellspong menar att detta även kallas för primära 

och sekundära källor, där den primära källan är den mest trovärdiga (Nationalencyklopedin, 2019; 

Hellspong, 2001). 

Det fjärde och sista kriteriet är tendenskriteriet. Kriteriet innebär att förståelse för upphovsmannens 

intresse för att förfalska informationen behövs ta i beaktande (Nationalencyklopedin, 2019). Exempelvis 

om upphovsmannen kan ha personlig vinning i att ändra källans egentliga ursprung. Vidare kan det även 

påverka en källas trovärdighet då upphovsmannen kan ses lägga större vikt vid viss information för att 

framställa den informationen som mer betydelsefull för sammanhanget (Hellspong, 2001). 
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För varje källa som blev funnen lämplig för ämnet som examensarbetet berör bedömdes källan med dessa 

fyra kriterier. Genom att använda välrenommerade databaser via Linköpings bibliotek kunde alla källorna 

som användes bedömas som äkta. Tidskriteriet är svårbedömt vilket gjorde att författaren använde äldre 

källor som ofta citerats till av andra bedömda äkta källor. För beroendekriteriet gjordes en bedömning om 

informationen i informationskällan var tillräckligt väletablerad för att användas, exempelvis då samma 

information myntats flera gånger under många år. För tendenskriteriet gjordes en kort undersökning om 

vem författaren är med hjälp av Google-sökningar. 

3.3 Validitet och tillförlitlighet 

Enligt Yin (2009) och Riege (2003) skall en fallstudie bestå av fyra test för att kunna mäta och bekräfta 

trovärdigheten och kvaliteten av arbetet. Dessa fyra test är begreppsvaliditet, intern validitet, extern 

validitet och tillförlitlighet. Begreppsvaliditet handlar om överensstämmelsen mellan begrepp och 

empiriska upptäckter. Att se till att använda rätt begrepp kan stärkas genom att få en genomläsning av 

någon sakkunnig inom området som arbetet berör. 

Intern validitet grundas i att etablera sina slutsatser på ett trovärdigt sätt genom att grunda slutsatserna 

och generaliseringar i likheter och olikheter i data från den egna studien. Intern validitet kommer därmed 

stärkas genom flera olika interna källor vilka kan leda till samma eller olika slutsatser. I detta examens-

arbete har validiteten stärkts genom att använda olika metoder som samstämmigt ska måla upp 

verkligheten, se kapitlet om triangulering. Metoderna som använts är intervjuer, observationer och även 

granskning av interna, styrande dokument. Vidare har även rapporten korrekturlästs av berörda personer 

vilka är att se som seniorer på företaget. Det är även viktigt att utredaren skall förbli objektiv för att stärka 

validiteten av arbetet. Vid fallstudier är det svårt att förbli objektiv eftersom man som utredare hamnar 

väldigt nära de man utreder (Riege, 2003). 

Riege fortsätter med extern validitet, även generaliserbarhet, som fungerar på samma sätt som den 

interna validiteten med justering för att använda andras studier till att stärka sin egen studie (Riege, 2003). 

I detta arbete kan det bli svårt att generalisera slutsatserna till omfattningen att tredje parter skall kunna 

tillgodogöra sig informationen. Detta baseras på att slutsatserna kommer att vara skräddarsydda just för 

Aerostructures process rörande deras kontrollmätning och inspektion, vilket har varit förutsättningarna 

för examensarbetet. Den generella ansatsen av examensarbetets metod kan dock användas i större drag 

för att undersöka och beskriva en process i liknande uppdrag. 

Vidare påverkades även arbetet av det faktum att författaren själv genomförde en så kallad Process walk. 

Via detta sätt kunde författaren beskriva processen i detalj men frågan om objektivitet kommer i detta 

fall alltid finnas kvar då författaren är själv i sitt förfarande. Författaren försökte dock att inte förbli färgad 

i undersökningen. Det som stärker objektiviteten är att arbetet korrekturlästs av handledaren på Saab 

varpå skillnader från examensarbete mot verkligheten framkommit och korrigerats. 

Tillförlitlighet relaterar till det faktum att andra utredare skall kunna repetera metoden för studien till sin 

egen studie och få liknande resultat. I denna studie kan det vara svårt att påvisa repeterbarhet eftersom 

människor är dynamiska och tack vara olika erfarenheter kan människor uppleva samma förutsättningar 

på olika sätt. I detta examensarbete var det endast 3 personer som intervjuades varpå författaren inte 

kunnat generalisera studien på det sätt att studien blir repeterbar till fullo. Den generella ansatsen kan 

användas men för att påvisa repeterbarhet i liknande arbeten hade fler intervjuobjekt behövts.  
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4 Litteraturstudie 
Detta kapitel avser att utöka kunskap från författarens bakgrund och den empiriska grund genom att fylla 

det tomrum som hindrar en välgrundad rekommendation. Detta innefattar först ett förtydligande för de 

standarder, m.a.o. kvalitetsledningssystem, som Saab arbetar utefter. Dessa beskriver underlag för att 

bestämma kvaliteten på produkter. Den andra kompletteringen innefattar en litteraturstudie av Visual 

Management för att på ett genomarbetat vis kunna utveckla ett arbetssätt för processvisualiseringen. 

Kapitlet skall utöka svaret på RQ1,”Vilka modeller och metoder inom litteratur finns för visualisering av 

processer idag?”, som dels behandlats under kapitel 2. 

4.1 Kvalitetsledningssystem 

Verksamheter idag behöver se till att deras enheter, funktioner och processer fungerar tillsammans. Att 

se till att allt samspelar är dock inte helt enkelt och man behöver därför ett system för att sammankoppla 

alla inom verksamheter. För detta syfte har man under en längre period använt sig av så kallad 

kvalitetsrevision. Kvalitetsrevisionen innebär kortfattat en granskning av verksamheten där man bedömer 

hur kvalitetsfrågor tas upp inom verksamheten. Revisionen kan användas både internt för verksamhetens 

förbättring men även externt, för att påvisa för kunder hur verksamheten förhåller sig till kvalitetsmässiga 

aspekter (Bergman & Klefsjö, 2012). För syftet med revision är det viktigt att alla parter som granskar 

revisionen vet att den gått rätt till. Av denna anledning inleddes redan på 1930-talet en standard vilken 

militär-alliansen NATO utvecklade. Denna standard kallades för ett kvalitetssystem och användes till att 

utvärdera leverantörers verksamheter. Så småningom förstods nyttan med en standardiserad revision och 

därför utvecklades år 1987 en internationell standard för kvalitetssystem, ISO 9000, av International 

Organization for Standardisation (ISO) (Bergman & Klefsjö, 2012). ISO 9000 har på senare tid kommit att 

användas i tredjeparts-syften där oberoende parter granskar verksamheten. Viktigt att nämna är även att 

endast vissa standarder går att certifiera sig mot. Vidare finns även standarder som inte klassas som 

kravstandarder, dock kan företag ändå ställa krav på leverantörer att uppfyllande av dessa standarder 

måste kunna bevisas för att samarbeta. 

Vidare i detta kapitel kommer även Europeisk Standard, EN, att beröras. Skillnaden mellan ISO och EN är 

att EN samordnar standarder från flera olika organisationer, bland annat ISO, med rådande lagar inom 

den europeiska marknaden. 

Vad gäller standarder så är det viktigt att separera dessa utefter de som används som riktlinjer med de 

som används som krav, även kallade kravstandarder. 

De standarder som studerats för examensarbetet presenteras i Tabell 5. 

Tabell 5. Standarder som studerats under litteraturstudien 

Standard Kommentar 

ISO 9000 Beskriver principer och terminologi för ledningssystem inom kvalitet 

ISO 9001:2015 Beskriver krav för organisationer som implementerar kvalitetsledningssystem 

EN 9100:2018 
Beskriver krav baserade på standard 9001 vilka är specifika för rymdfarts- 
luftfarts- och försvarsorganisationer 

EN 9103:2014 
Beskriver hur organisationer inom luftfart bör kontrollera nyckelegenskaper för 
deras produkter 
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4.1.1 Serien ISO 9000 

Väldigt många företag kräver idag att underleverantörer skall dokumentera sina kvalitetssystem i stor 

omfattning eftersom det skall stödja och visa hur verksamheten jobbar med kvalitetsfrågor (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Idag är termen för kvalitetssystem ofta utvecklad till kvalitetsledningssystem. ISO 9000 är 

en grund till samtliga standarder i den så kallade 9000-serien och är utvecklad för att beskriva principer 

och terminologi för ledningssystem för kvalitet. Till 9000-serien tillhör fyra olika standarder, 9000, 9001, 

9004 och 19011 vilka beskrivs enligt följande (International Organization for Standardisation, 2018): 

 ISO 9000 – beskriver principer och terminologi 

 ISO 9001 – kravstandard för organisationer vilken kan certifieras mot 

 ISO 9004 – standard för vägledning till hållbar framgång med ISO 9001 som grund 

 ISO 19011 – vägledning för revisionsplanering, -genomförande och uppföljning 

För detta examensarbete behövs endast vidareförklaring av ISO 9001 då denna standard berör ämnet 

kring processer och dess visualisering vilken inte ISO 9000 gör lika utförligt. Det är även ISO 9001 som de 

resterande standarderna som behandlas i detta examensarbete refererar mot. 

4.1.2 Kravstandard ISO 9001:2015 

ISO 9001:2015, benämns ”Ledningssystem för kvalitet – Krav”, vilket i skrivandets stund är den aktiva 

revisionen av ISO 9001. Standarden är en så kallad kravstandard vilken föreskriver vad organisationers 

kvalitetsledningssystem ska innehålla (Bergman & Klefsjö, 2012). Kvalitetsledningssystemet bygger på de 

principer som framställs i ISO 9000. Termen för kvalitetsledningssystem definieras enligt ISO, citerat av 

SIS (Swedish Standards Institute, 2016): 

”Ett kvalitetsledningssystem innefattar aktiviteter genom vilka organisationen identifierar sina 

mål och bestämmer vilka processer och resurser som krävs för att uppnå önskat resultat.” 

Vidare betonas att standarden förespråkar, att vid införande av kvalitetsledningssystem bör betraktelse 

av verksamheten ske i en processorienterad inriktning. Anledningen är att kundkrav blir enklare att 

identifiera, kartlägga och ta hänsyn till vilket leder till att kundtillfredsställelsen ökar. För den 

processorienterade inriktningen finns standard för hur en process skall beskrivas, se Figur 13. 
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Figur 13. Schematisk processbeskrivning (Swedish Standards Institute, 2015) 

Vidare utformas standarden efter två delar, PDSA-cykeln (Plan-Do-Study-Act) och riskbaserat tänkande. 

PDSA är en förbättringscykel och symbol vilken myntades av William Deming år 1986 (Bergman & Klefsjö, 

2012). Deming själv kallade dock ärofullt cykeln för Shewhart-cykeln, efter Walter A. Shewhart, eftersom 

cykeln är baserad på Shewharts verk. PDSA-cykeln illustreras i Figur 14. 

 

Figur 14. PDSA-cykeln, baserad på Deming 

PDSA betyder kort Planera-Genomför-Följ upp-Förbättra och kan enligt ISO-standarden appliceras på alla 

processer i kvalitetsledningssystemet (Swedish Standards Institute, 2015).  

4.1.3 Kravstandard EN 9100:2018 

EN 9100:2018, benämns ”Kvalitetsledningssystem – Krav för rymdfarts-, luftfarts- och försvars-

organisationer”.  Anledningen till att EN 9100 behövde utvecklas var för att ISO 9001 behövde revideras 

för att tillgodose specifika krav vilka ändrats på grund av globaliseringen av flygindustrin (Swedish 

Standards Institute, 2018). Av denna anledning skapades International Aerospace Quality Group (IAQG) 

för att representera kraven för rymdfarts-, luftfarts-, och försvarsorganisationer. Från IAQG framställdes 

därför kravstandarden EN 9100:2018, vilken även denna standard är en serie, likt serien ISO 9000. EN 

9100:2018 definierar kvalitetsledningssystem för organisationer inom rymdfarts, luftfarts-, och 
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försvarsbranschen. Tilläggen som gjordes från ISO 9001 till EN 9100 är väldigt omfattande för branschen, 

därför behövdes standarden läsas igenom för att kunna precisera vad som är viktigt för examensarbetets 

utförande. 

För detta examensarbete är ett av de viktigaste tilläggen till kravstandarden det som rör termerna Critical 

items, Key Characteristics och Special Requirements, vilka kan hittas under kapitel 3 (Swedish Standards 

Institute, 2018). Det är bland annat dessa termer som avgör kriterier för vad som är viktigt att visualisera 

om processen. 

Critical items (CI) är de artiklar som har en signifikant påverkan på tillhandahållandet och användningen 

av en produkt eller tjänst vilken behöver specifik åtgärd eller handling för att bedrivas på ett adekvat sätt. 

Här inkluderas faktorer som säkerhet, prestanda, passform, funktion, producerbarhet och livscykel etc. 

Till Critical items kan även Key Characteristics tillhöra. 

Key Characteristics (KC) är de egenskaper eller funktioner vilka har en signifikant påverkan på en produkts 

passform, funktion, prestanda, livscykel eller producerbarhet, vilken behöver specifik åtgärd eller handling 

för att tillgodose syftet att kontrollera variation. 

Special requirements (SR) är de speciella krav som identifieras av kunden eller bestäms av organisationen, 

för vilka stor risk föreligger att ej bli uppfyllda och därmed behöver ingå i en riskhanteringsproess. De 

faktorer som bestämmer dessa krav inkluderar produkt- och processkomplexitet, tidigare erfarenhet och 

produkt- och processmognad. Exempel på dessa inkluderar prestandakrav vilka tänjer gränser för 

industrins för närvarande förmåga, eller krav som bestäms av organisationen som påfrestande för 

organisationens förmågor kring teknik och-/eller process. 

Ytterligare relevanta tillägg gjordes under kapitel 8.1, kapitlet för Operational planning and control. Här 

tillades att etablera kriterier för att (Swedish Standards Institute, 2018): 

 bestämma processer och kontroll som behövs för att övervaka Critical items, inkluderande 

produktion- och processtyrning när Key characteristics blivit identifierade 

 engagera representanter från organisatoriska funktioner vilka berörs av planerande och 

övervakning 

Termerna Critical items, Key characteristics och Special requirements tas upp i ytterligare dokument för 

standarder kring luftfartsbranschen, EN 9103:2014. 

4.1.4 Standard EN 9103:2014 

EN 9103:2014, benämns “Aerospace series - Quality management systems – Variation management of 

key characteristics”. Denna standard är inte en kravstandard men vissa företag ställer ändå krav på under-

leverantörer att man skall kunna bevisa att standarden genomsyrar organisationen i syftet att kunna 

påvisa processers prestanda (Swedish Standards Institute, 2014). Att påvisa processers prestanda kan 

göras på många olika sätt men standarden betonar att mätbara bevis måste finnas för att demonstrera 

att processen är effektiv. 

Likt den tidigare berörda standarden, EN 9100, så lägger även denna standard grund i serien EN 9000. Ett 

viktigt tillägg är att definitionen av Key characteristics (KC) utökas och preciseras samt att en ägare till KC 

behövs definieras.  
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KCs innebär varje artikels, delsystems eller produkts utvalda geometriska-, materiella, funktionella- 

och/eller kosmetiska egenskaper, vilka i syftet för variationskontroll kräver särskild handling mot 

verkställande för att möta kundkrav och för att öka kundtillfredsställelse. 

Vidare utökas KC med två ytterligare begrepp, Process KCs och Substitute KCs. 

Process KCs är de mätbara egenskaper för en process vilkas kontroll är essentiella för att övervaka 

variationen på artikel- eller system KCs. Även här behövs en ägare av Process KC för att säkerställa att det 

upprätthålls och ständigt förbättras. 

Substitute KCs är egenskaper vilka behöver identifieras då kunddefinierade KCs inte är mätbara i den för 

närvarande produktionsmiljön. Dessa KCs behövs mätas för att säkerställa produktens överensstämmelse 

mot kundkraven.  

Process Control Document (PCD) är ett dokument vilket beskriver planen för att upprätthålla kontroll över 

variationen bland KCs. Detta är ett så kallat levande dokument som kan ändras för att återspegla aktuella 

och tidigare aktuella KCs, se ett exempel i EN9103 (Swedish Standards Institute, 2014). 

Med tidigare nämna definitioner förklaras vad EN 9103:2014 kräver av variationshanteringen hos en 

verksamhet. De generella målen för att kunna hantera variationen av KC kräver: 

- förståelse för de processelement som påverkar KCs 

- disciplinerad bestämmelse av process KCs med användning av analysverktyg för hantering och 

reducering av variation för att tillfredsställa kundbehov 

- kontroll- och duglighetsbedömning för att försäkra att variationen är väl förstådd 

- Processkontrolldokument eller ekvivalent dokumentation vilken definierar hur KC specifikt 

kontrolleras med hjälp av olika produktions-/processparametrar. 

4.1.5 Summering av kvalitetsledningssystem 

Kvalitetsledningssystem används idag för att få hjälp med att bemöta de kundkrav som idag ställs på 

verksamheter. Kvalitetsledningssystem kan ställas som krav från verksamheter på leverantörer för att få 

leverera en produkt men behöver nödvändigtvis inte vara det. Kvalitetsledningssystemet kan även hjälpa 

organisationer att hålla koll på de nyckelegenskaper vilka avgör hur man förhåller sig till kundkvaliteten 

på sin produkt. Nyckelegenskaper kallas i kvalitetsledningssystemen för Key Characteristics, KC. Utöver KC 

kan man även behöva definiera Special Requirements och Critical Items om processen behöver det. Dessa 

kan exempelvis bero på interna krav som har uppmärksammats som svåra att genomföra för 

produktionsprocessen. De krav som ställs på processen är viktiga att övervaka och därför föreslås att 

införa ett Processkontrollsdokument där man beskriver hur man ska övervaka och fortsätta hålla kontroll 

över KC-måtten. I dokumentet ska även representanter från organisatoriska funktioner som berörs av 

övervakningen ingå. 

4.2 Visual management 

Sedan 30 år tillbaka har organisationer strävat efter att mäta prestanda (eng. performance measurement). 

Det har handlat om vad man ska mäta och hur man ska mäta i verksamheten men på senare tid har fokus 

skiftat mot att hantera prestandan som är uppmätt (eng. performance management) (Bititci, et al., 2016). 

Att hantera den uppmätta prestandan har i exempelvis Lean (Liker & Meier, 2006) och Toyota Production 
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System (Womack & Jones, 1996) inneburit stöd av visuella metoder för att göra prestandan mer 

transparent för de anställda. Användningen av visuella metoder har på senare tid fått allt större 

uppmärksamhet inom många verksamhetsbranscher och mynnat ut i kontexten Visual Management.  

I Tabell 6 presenteras de olika studier som analyserades i syfte att förstå Visual Management och hur det 

kan bidra till examensarbetet. Tabellen är strukturerad utefter kontribution till examensarbetet där först 

listad bidragit mest. 

Tabell 6. Studier som analyserats för Visual Management 

Författare Studiens mål 

Bateman et al. (2017) 
Utforska design, implementation och användning av 
informationstavlor med syftet att skapa designprinciper för 
Visual Management 

Parry & Turner (2006) 
Från tre fallstudier inom flygbranschen utforma riktlinjer för 
visualisering av performance measurement 

Bititci et al. (2016) 
Utforska hur visuell strategi och tekniker för performance 
management påverkar performance measurement och 
management i organisationer 

Bilalis et al. (2002) 
Utveckla metod för effektivt organiserad industri med 
kombinationer av visuell design och säkerhetssystem 

Med Visual Management, VM, menas att varhelst, i realtid använda grafiska metoder för att visualisera 

hur en process sköts, kontrolleras och-/eller presterar (Brook, 2017). Idag används VM exempelvis inom 

sektorer för rymdfart, sjukvård och även statliga sektorer (Bateman, et al., 2017). 

För VM används idag väldigt många olika sätt att visualisera, exempelvis strategy charts, strategy maps, 

3D representationer av organisationer och informationstavlor (Brook, 2017; Bateman, et al., 2017; Parry 

& Turner, 2006). Litteraturstudien ska utforska grunden till informationstavlors utformning för att kunna 

lägga grund för ett tillägg till de informationstavlor som finns idag. För dessa är det vanligt att projekt, 

personal, kvalitetsproblem och prestanda är beståndsdelar som kommuniceras vidare till anställda. Från 

litteraturstudien beskrivs även hur informationstavlor oftast används under morgonmöten för att sätta 

upp en plan för dagen och för att granska tidigare dagar. I huvudsak är storleken på informationstavlor 

kring 1,5 x 2,5 meter. Dessa tavlor ger enheter inom verksamheter möjlighet till att lösa problem som ett 

lag genom att tillsammans titta på data vilken illustrerar prestandan för enheten (Bateman, et al., 2017). 

4.2.1 Presentation av studier 

I detta kapitel redogörs studierna som analyserades. Underkapitlen är framställda var studie för sig. 

Utveckling av designprinciper – Bateman et al. 

Den inledande studien genomfördes av Bateman et al. (2017). Forskningen undersöker användningen av 

Visual Management, specifikt för informationstavlor, hos tillverkningsföretag med syftet att utveckla 

designprinciper för framgångsrika informationstavlor. Studien ses som väldigt omfattande då litteratur-

studien som genomfördes analyserade tre större aktuella områden inom Visual Management. Den 

genomfördes med i huvudsak sju primära litteraturkällor och med dessa sju källor generaliserades fyra 

principer för utveckling av informationstavlor: 
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1. Använda rätt grafiskt verktyg för att återspegla data – när används stapel-, linje, punktdiagram 

etc. Skilja på attribut- och variabeldata. 

2. Använd inte för många färger 

3. Överanvänd inte ramar mellan grafer och information – tänk minimalt bläck-data-förhållande 

4. Använd en layout som reflekterar flöde och struktur för informationen som presenteras 

Med dessa principer från litteraturstudien började Bateman et al. (2017) att grunda en empirisk 

uppfattning med ledare på företaget, vilka sponsrade studien. Den empiriska studien inleddes med 

planeringsmöten med ledningen där olika element av informationstavlan diskuterades. Utefter 

workshops och intervjuer över en period på 16 månader inleddes skapandet av informationstavlan med 

olika grafiska verktyg. Användningen av tavlan granskades under en period på fem månader och med hjälp 

av observationer och intervjuer utvecklades riktlinjer för en lyckad design av en informationstavla. 

Riktlinjerna betonar betydelsen för att (Bateman, et al., 2017): 

1. utveckla en konsistent ansats för all information  

2. göra tavlans mätetal och information simpla att förstå  

3. sammankoppla mot organisationsmål 

4. göra tavlan enkel att uppdatera – bidrar till tavlans aktualitet  

5. göra tavlan visuellt intressant – bidrar till att anställda faktiskt tittar på tavlan  

6. försäkra att förbättringsproblem är prioriterade på ett logiskt sätt  

7. bygga en robust koppling mellan data och handling  

8. förenkla information och gör den intressant  

9. tavlan ska vara lätt att förstå 

Identifiering av framgångsfaktorer – Parry och Turner 

Parry & Turners studie genomfördes i industrin för luftfart år 2006 och använder en ansats där 

informationstavlor som redan är i bruk analyseras för att förstå framgångsfaktorer (Parry & Turner, 2006). 

Tre företag togs till hjälp i fallstudien för att identifiera framgångsfaktorer för implementeringen av VM-

verktyg. De tre företag som studerades var Airbus, Rolls Royce och Weston Aerospace. Eftersom dessa 

företag är verksamma inom samma bransch som Saab ansågs studien vara högst aktuell trots att den 

skrevs för 17 år sedan. Parry & Turner (2006) identifierade framgångsfaktorer från varje fall vilka 

vidareutvecklades till riktlinjer för att uppnå en lyckad implementering av VM: 

1. Håll VM simpelt – använd bara värdeadderande information 

2. Håll informationen fysisk, inte elektronisk – elektronisk information är lätt att överbredda med 

information 

3. Se till att alla kan ändra på informationen på tavlan – ger känslan av ägande vilket bidrar till 

förändringsmoral 

4. Använd informationstavlan dagligen – driver projekt framåt 

Visuell strategi och performance- measurement och management – Bititci et al. 

Bititci et al. (2016) har en liknande ansats till de två förstnämnda studierna. Studien utforskar hur visuell 

strategi och tekniker för performance management påverkar performance measurement och -

management i organisationer. Arbetet inleds med en förstudie av litteratur inom performance 

measurement och -management, strategy management och visualisering varpå  en viktig grund skapas 

för deras vidare forskningsmetod. Forskningsmetoden innebar att från litteraturstudien skapa riktlinjer 

för vad ett Visual Management-system bör innehålla för att förbättra olika aspekter av en organisation. 
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Dessa riktlinjer överlämnades sedan till sju organisationer från olika branscher vilka skapade sina egna 

Visual Management-system i form av informationstavlor tillsammans med forskarna. Efter 18 månader 

översågs resultatet av forskarna tillsammans med ledningsgrupper från organisationerna. De 

sammanställde en figur för VM-systemets påverkan på organisationens management, se Figur 15. 

 

Figur 15. Resultatet av Bititci et al.s studie (2016) 

Effektiv informationsöverföring från management till anställda - Bilalis et al. 

Bilalis et al. (2002) utvecklar genom sin studie en modell för att effektivisera arbete och 

informationsöverföring från management till anställda. Studiens syfte föreligger i att undvika katastrofer 

och missförstånd i produktion genom att information överförs så effektivt som möjligt. Man betonar att 

enbart manualer och träning av anställda kan föra över alldeles för mycket detaljer på anställda vilket 

skapar missförstånd. Studien lägger stor vikt vid beteende hos anställda och modellen som utvecklas 

innebär i stora drag beteendeanalys och -förändring vilket inte riktigt faller inom ramen för 

examensarbetet. Dock har författarna av studien en viktig insikt vilken baserats på författarnas empiriska 

grund, insikten utgör ett viktigt tillägg till detta examensarbete. 

Bilalis et al. (2002) menar att problem i kommunikation oftast inte föreligger i otillgänglig information, 

utan att information som finns inte kommuniceras vidare, se även (Greif, 1991). Tydlig kommunikation 

hjälper ledning inom organisationer att förse anställda med en gemensam ansträngning mot samma mål 
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vilket ses som starkt kopplat till kontinuerlig förbättring. Bilalis et al. (2002) fortsätter med att en av de 

bästa metoderna för tydlig kommunikation baseras på bildlig kommunikation. Ett företag som infört 

bildlig kommunikation är BAE systems. Genom de anställda på verkstadsgolvet noterades en 28 % ökning 

för förståelsen av företagets strategiska mål. De bästa metoderna för bildlig kommunikation inkluderar 

grafisk representation, bilder, affischer, scheman, symboler och färgkodning (Bilalis, et al., 2002). 

4.2.2 Summering av Visual management 

Från de fyra studierna gavs generella riktlinjer kring VM, påverkan av VM och även tips på hur man 

designar en informationstavla. De generella riktlinjerna av Bateman et al. och Parry & Turner utgör 

resonemang för utvecklingen av VM-system Studien av Bititci et al. och Bilalis et al. bidrar till 

resonemanget för VM och vidare kommer Bateman et al. designriktlinjer att användas vid utformandet 

av VM.  I Tabell 7 på nästa sida summeras studien av Visual Management-system med riktlinjer och 

principer vilka används som anvisningar till VM-systemet vilket presenteras i avsnittet om 

förbättringsförslag, kapitel 6.2.  
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Tabell 7. Summering av Visual Management 

Område Författare Anvisning 

Generella riktlinjer 

Parry & Turner 
(2006) 

Håll VM simpelt  
- använd bara värdeadderande information 

Håll informationen fysisk, inte elektronisk  
- elektronisk information är lätt att 

överbredda med information 

Se till att alla kan ändra på informationen på tavlan 
- ger känsla av ägande vilket bidrar till 

förändringsmoralen 

Använd informationstavlan dagligen 

Bateman et al. 
(2017) 

Använd rätt grafiskt verktyg för att återspegla data 
- när används stapel-, linje-, punktdiagram 

etc.  
- skilj på attribut- och variabeldata 

Använd inte för många färger 

Överanvänd inte ramar mellan grafer och 
information  

- tänk minimalt bläck-data-förhållande 

Använd en layout som reflekterar flöde och struktur 
för informationen som presenteras 

Designprinciper 
Bateman et al. 

(2017) 

Utveckla en konsistent ansats för all information 

Gör tavlans mätetal och information simpla att 
förstå 

Sammankoppla mot organisationsmål 

Gör tavlan enkel att uppdatera  
- bidrar till tavlans aktualitet 

Gör tavlan visuellt intressant  
- bidrar till att anställda faktiskt tittar på 

tavlan 

Försäkra att förbättringsproblem är prioriterade på 
ett logiskt sätt 

Bygg en robust koppling mellan data och handling 

Förenkla information och gör den intressant 

Tavlan ska vara lätt att förstå 

VMs påverkan 
Bititci et al. 

(2016) 
Se Figur 15, sida 32 
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5 Dagens process 
I detta kapitel analyseras dagens produktions- och visualiseringsprocess för Large Cargo Door. Kapitlet ska 

visa hur processen ser ut idag och därmed ge svar på RQ2, ”Hur ser visualiseringen för processer ut på 

Saab idag och hur påvisar Saab att de krav som ställs av kunder uppföljs?”. Vidare ska den empiriska grund 

som detta kapitel avser att beskriva användas till att bedöma de barriärer vilka efterfrågas till RQ3, ”Hur 

bör Saab systematisera processvisualiseringen och vilka barriärer finns för förändringsarbetet associerat 

med en systematisering av visualiseringen?”. 

I syftet med att rekommendera ett arbetssätt för visualisering av processdata behövdes i huvudsak 

förståelse för produktionsprocessen och hur dess visualisering idag genomförs. Genom den Process Walk 

som beskrevs i kapitel 3 kartlades processen med hjälp av intervjuer, observationer och studier av interna 

dokument. För att tydliggöra processen delades arbetet upp efter Produktionsprocess respektive 

Visualiseringsprocessen. I slutet av kapitlet följer en summering med de viktigaste aspekterna från kapitlet 

vilka tas vidare till analysen av examensarbetet. 

5.1 Produktionsprocessen 

Produktionsprocessen som beskrivs i detta kapitel är produktionsprocessen för LCD. Avgränsning skedde 

mot Produktionen av kompositartiklar varpå de andra processerna inte kommer att beskrivas. I det allra 

enklaste drag visas en överblick i Figur 16 för produktionsprocessen av LCD.  

   

Figur 16. Överblick över huvudprocessen för Large Cargo Door 

Vidare kan processen för Produktion av LCD brytas ned i tre olika sub-processer baserat på olika 

ansvarande enheter inom processen, se Figur 17. Dessa kallas i vardagligt språk för Kompositen, Måleriet 

och Sammanbyggnad. I Kompositen tillverkas alla kompositartiklar med hjälp av olika tekniker för 

produktion av komposit. Måleriet målar sedan de artiklar som skall byggas samman hos Sammanbyggnad. 

Sammanbyggnad är den enhet där alla olika komponenter som utgör en LCD monteras samman till en 

fungerande dörr som sedan skickas till kund. Sammanbyggnad kommer vidare förkortas SB. 

 

Figur 17. Överblick av sub-processer för "Produktion av LCD" 
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Produktionen av de kompositartiklar som behövs till en LCD sker batchvis, alltså i partier. Detta 

produktionssätt ökar effektiviteten av produktionsprocessen eftersom man minimerar de omställnings-

tider som krävs för att producera alla olika artiklar till den färdiga produkten.  

I detta examensarbete berörs enbart produktionen av själva kompositartiklarna, som arbetet tidigare 

avgränsats till. Därför har varken Måleriets eller SBs processer kartlagts. I Figur 18 fortsätter därför 

nedbrytningen av processen från den tidigare nämnda Produktion av kompositartikel och förklaras i 

följande stycke. 

 

Figur 18. Vidare nedbrytning av sub-processer för ”Produktion av kompositartikel" 

För varje order av LCD förbereds ordern med nödvändig dokumentation i Saabs ERP-system, det IT-system 

där Saab hanterar information om produkter. Dokumentationen behandlar exempelvis kompositartiklar 

och leverantörsmaterial utefter styrande krav. När väl en order blivit förberedd påbörjas Tillverkning av 

Komposit-artikel, vilken endast är koncist beskriven då processen med dess detaljer är konfidentiell. Det 

anses dock inte vara av vikt att förklara hur steget går till då det inte berör arbetssättet för mätutfallet, 

vilket är vad examensarbetet syftar att behandla. När artikeln väl är framställd enligt den internt 

kundkravsstyrande dokumentationen förflyttas artiklarna till lager inför Inspektion och Kontrollmätning. 

Processen för Inspektion och Kontrollmätning kallas i vardagligt språk för CMM vilket är en förkortning för 

Coordinate-Measuring Machine eller svenskans Koordinatmätningsmaskin. I denna maskin mäts alla 

kompositartiklar för att kunna påvisa om de håller de geometriska kraven som Saab, och även Saabs 

kunder, ställer på de färdiga kompositartiklarna. Eftersom CMMen är den enda maskin som mäter den 

geometriska formen på kompositartiklarna är det detta processteg som är avgörande för om artikeln 

godkänns i termer om geometrisk form. Om produkten godkänns i CMMen dokumenteras produkten i 

ERP-systemet i steget Dokumentering och leverans. Artikeln skickas sedan till nästa steg, Målning av 

kompositartikel, enligt tidigare Figur 17. Om kompositartikeln inte godkänns säger man att artikeln har en 

avvikelse från dess geometriskt riktiga figur. Referensen för den geometriskt riktiga figuren är CAD-

modellen som upprättats efter krav från kund, det är även denna som avgör alla toleranssättningar för 

mätningen. Om en artikel får en avvikelse hamnar artikeln istället i steget Hantering och anmärkning av 

artikel. I detta steg skriver operatören en anmärkning på artikeln i ERP-systemet och ett avvikelseteam 

avgör därefter anmärkningens, den interna avvikelsens, inverkan och dess korrektiva åtgärd, se Figur 18. 

En intern avvikelse är en avvikelse som uppkommer innan slutkontrollen på Saabs montering, helt enkelt 
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innan leverans till kund. Den korrektiva åtgärden är beroende på vilket sätt den interna avvikelsen kan 

påverka produkten som sedan skickas till kund. Denna process är väldigt tidsödande och är därför inte 

ekonomiskt hållbar att genomföra i onödan. 

I alla led i processen har det uppmärksammats att metoden för processvisualisering idag sker i det allra 

enklaste möjliga ledet med så kallad Acceptanskontroll, vilket återses i Figur 5, sida 10. Inspektion 

genomförs med faktorn godkänd på alla punkter, eller ej godkänd. Detta utfall lagras i Saabs ERP-system. 

För dagens process vid Inspektion och Kontrollmätning är mätvärden från CMM direkt avgörande för 

kompositartiklarnas utfall om godkännande eller avslag. Detta betyder att mätvärden är direkt kritiska för 

kvaliteten på produkten. Av denna anledning är processteget för Inspektion och Kontrollmätning den del 

av produktionsprocessen som är närmast steget i riktningen mot statistisk processtyrning, se Figur 19, 

vilket enligt Montgomery (2009) det nästa steget för visualisering av processdata, från tidigare Figur 5. 

 

Figur 19. Processteget där statistisk processtyrning är närmast realisering 

För nästa steg i examensarbetet mot syftet att ta reda på hur Saab bör arbeta och systematisera processen 

för processövervakning är det viktigt att ta reda på hur man idag redan arbetar med informationen som 

fås från Inspektion och Kontrollmätningen. Därmed analyserades processen även på operatörsnivå för att 

lättast möjligt kunna förstå hur Saab jobbar med statistisk processtyrning och se var informationen om 

processens utfall tar vägen. 

Under en dag observerades processen för Inspektion och Kontrollmätning noggrant och med hjälp av 

intervjuer kunde processen på operatörsnivå ritas upp. För att processtegen ska kunna betraktas som 

reellt beskrivande för den dagliga processen observerades två olika operatörer. Båda operatörerna 

genomförde processen enligt samma sätt, därav kunde processen beskrivas i åtta steg, se Figur 20 på 

nästa sida. 
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Figur 20. Processen för Inspektion och Kontrollmätning 

Under analysen av processen insågs det att det är mycket statistik som redan sparas på väldigt många 

olika platser, detta sker i steg 5, 6, 7 och 8. Platserna där mätinformation sparas är i ERP-systemet och en 

dataserver där endast själva mätprogrammet och dess förlopp sparas. Intervjuobjekten menar att den 

viktigaste informationen för processen idag är den som sparas till ERP-systemet. Detta motiveras med att 

det är detta system som behandlar hela Saabs affärsmodell vilken all ekonomi kring processer och 

produkter samlas i. 

Informationen som idag sparas består av fem olika filer. Dessa är mätprogrammet, en CAD-fil, en text-fil, 

en XML-fil och mätprotokollet. Mätprotokollet och text-filen utgör den information som laddas upp till 

ERP-systemet, detta är den viktigaste informationen för Saab idag. Mätprogrammet och CAD-filen sparas 

endast för eventuell felsökning. Den information som idag inte anses vara viktig för processen är den för 

statistiken av mätningar som finns i XML-filerna på dataservern. Det visar dig dock att det är dessa filer 

som innehåller all mätdata och är därför den enda möjligheten till att återkoppla mätutfallet för 

processen. 

I nästa kapitel förklaras hur mätutfallet som fås ut från steget Inspektion och Kontrollmätning används för 

att visualisera mätutfallet. 

5.2 Visualiseringsprocessen 

I föregående avsnitt beskrevs att XML-filerna som sparas är en av de fem grunderna till informationen 

som fås ut från Kontrollmätningen. XML-filerna i sig är skrivna i ett sådant format att det är obegripligt att 

förstå informationen utan externt program vilken avkodar informationen. Programmet som används av 

Saab idag är dyrt att använda då man idag köper licenser för att ett visst antal anställda ska kunna se 

informationen. Vidare är programmet väldigt komplicerat att förstå men även väldigt ineffektivt. XML-

filerna avkodas till en Excelfil där data sedan hanteras på ett sådant sätt att den går att använda i 

programmet Minitab, en programvara för statistisk analys. I detta avsnitt presenteras hur dagens process 

går till för att få ut data från kontrollmätningsmaskinen för att få fram ett diagram för processen. Se även 

Figur 21 för en illustration för processen.  
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Figur 21. Processen för dagens processvisualisering 

Första steget i processen, Ta ut XML-filer med mätdata på ett USB-minne, inleddes med att gå till 

produktionsmiljön för att använda datorn där kontakt till servern med mätningsinformation fanns. När väl 

alla XML-filer hittats i mappstrukturen på mätdatorn plockades filerna ut med hjälp av ett USB-minne. 

USB-minnet togs sedan tillbaka till kontoret där en annan dator med program för XML-avkodning fanns.  

I det andra processteget, Avkoda XML-filer och sortera data i XML-applikation, läser programmet av filerna 

vilket tar fram data som sparats vid varje mätning. Programmet återskapade alla mätningar från processen 

vilka motsvarade ungefär 540 mätningar. Följaktligen valdes vilka mätpunkter som ska visas för processen. 

Enligt programmet finns 1170 mätpunkter per mätning. Eftersom författaren inte kunde avläsa vilka 

mätpositioner som skulle sparas för visualiseringen valdes att spara alla 1170 mätpunkter. För att få ut 

mätdata i en hanterbar Excelfil behövdes en mall för Microsoft Excel skapas där data återfås i ett rimligt 

format för vidare sortering. Excel-mallen kunde skapas med hjälp av programmets inbyggda funktion, 

därefter kodar programmet av filerna. Avkodningen genomfördes totalt åtta gånger på grund av 

programkrascher vid mer än hälften av försöken. Excelfilen som skapades efter ett lyckat försök, 

innehåller 1170 olika kolumner och närmare 540 rader, det betyder 1170 mätpositioner för vardera av de 

540 mätningarna. 

Nästa steg i processen, Sortera data och spara den viktiga datan i Excelfil, avgör vilka mätpositioner som 

är viktiga att spara. För detta valde författaren att använda mätprotokollet som läggs upp i ERP-systemet 

av operatören, vilket tidigare beskrevs i Figur 20, se steg 8. I mätprotokollet visar det sig att totalt 180 

mätpunkter återspeglar alla de olika mätpunkterna från kontrollmätningen. Detta betyder att resten av 

de 1170 mätpunkterna är redundant data. Vidare uppdagas att det inte är helt lätt att bedöma vilka 

mätpositioner i Excelfilen som hör till vilken mätposition i mätprotokollet då de inte är benämnda eller 

toleranssatta på ett konsekvent sätt. Det går dock att vid en snabb anblick se att det är ett flertal data 

som inte innehåller mer än nollvärden. För att med säkerhet veta att data som är viktig inte råkar sorteras 

bort användes en litteraturbok om koordinatmätning och utvärdering av författaren Emir Pajazetovic, se 

(Pajazetovic, 2005). Denna bok användes som grund för att vidare förstå alla olika form- och 

lägestoleranser vid mätning i koordinatmätmaskiner vilket hjälpte författaren att koppla ihop mätdata 

med mätprotokollet. 

I det sista steget från Figur 21, Använd Excelfil med Minitab och visualisera utfall, finns nu mätdata samlad 

för att kunna återkoppla mätdata med diagram i programmet Minitab. Detta steg tar dock inte lång tid 

att genomföra om man är kunnig inom Minitab. 

Då processen för att ta fram data är väldigt lång kan man inte se den nuvarande statusen på processen 

vilket medför att man inte är uppdaterad om dagens process. Man visualiserar alltså eftersläpande data. 

Det går således inte att se hur processen ser ut i dagens läge vilket är vad man ämnar göra då man 
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refererar till statistisk processtyrning. För att få en mer uppdaterad vy av samma process behövs därför 

processen göras om. På grund av detta kommer data alltid släpa efter vilket gör att man inte kan få fram 

aktuella styrdiagram som kontinuerligt uppdateras. Vidare kommer dessvärre sorteringen av data att även 

behöva genomföras igen. 

5.3 Summering av dagens process 

Vid observation av processen så visar det sig att dagens process redan innehar en metod för 

processvisualisering, acceptanskontroll, vilken sparas i ERP-systemet. Man sparar även information om 

mätningar på en dataserver varpå man idag redan kan återkoppla mätutfallet från processen även om det 

tar lång tid att genomföra. Det betyder att möjligheter redan finns idag till att ta nästa steg, vilket enligt 

Montgomery (2009) är steget mot SPS. Hur som helst kräver processen stor handpåläggning. Data är inte 

tillgänglig i rätt format, inte adekvat sorterad och inte kontinuerligt uppdaterad. Processen är även 

alldeles för ineffektiv. Den sub-process som är avgörande för steget mot SPS visade sig vara processen för 

Inspektion och kontrollmätning, se Figur 18, sida 36. I Figur 22 illustreras hur information visualiseras för 

dagens process. 

 

Figur 22. Kartläggning för hur informationen om dagens process visualiseras 

Den vänstra processen i Figur 22 visar hur attributdata(kategoridata) används till visualisering i ERP-

systemet. Den högra processen visar hur variabeldata(mätdata) sparas till dataservern och används till 

visualisering. Från den högra processen följer Tabell 8 på nästa sida, vilken visar de fyra processtegens 

tidsåtgång för dagens processvisualisering, från processen i Figur 21, sida 39. Tidsåtgången är baserad på 

den ungefärliga tiden det tog författaren att genomföra processen. Då mätdata innehåller överflödiga 

mätpositioner, nollvärden och varken är konsekvent toleranssatt eller benämnd kommer processen att ta 

ungefär lika lång tid även för en person som genomfört processen tidigare.  
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Tabell 8. Tidsåtgång för stegen i dagens processvisualisering 

Processteg Tidsåtgång [timmar] 

Ta ut XML-filer med mätdata på ett USB-minne 2 

Avkoda XML-filer och sortera data i XML-applikation 6 

Sortera data och spara den viktiga datan i Excelfil 80 

Använd Excelfil med Minitab och skapa styrdiagram 2 

Summering ≈ 90 timmar (11.25 dagar)  
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6 Analys 
I detta kapitel analyseras den empiriska datainsamling från kapitel 5 som genomfördes om dagens 

process. Vidare diskuteras förbättringsförslag för dagens process vilka baseras på empiri, intervjuer och 

litteraturstudien. 

6.1 Identifierade problem med dagens process för visualisering 

Under kartläggningen för dagens process i kapitel 5 framkom barriärer som hindrar en systematisering av 

dagens process för visualisering. Dessa problem presenteras här i punktform uppdelat på de fyra 

processtegen för dagens processvisualisering, se Figur 21, sida 39. 

6.1.1 Ta ut XML-filer med mätdata på ett USB-minne 

Det första processteget behandlar den del av processen där information om mätningar fås ut från servern. 

Detta steg är inte komplicerat men dokumentation behövs då processen inte finns beskriven idag. Det 

problem som påverkar det första processteget var: 

1. Det finns inte dokumenterat var informationen om mätningar finns 

Vid det första steget till att hämta information från processen visade det sig att man inte vet riktigt 

var informationen finns. Om man som anställd inte vet var informationen finns kan man omöjligt veta 

var man ska börja leta utan att be om hjälp. 

6.1.2 Avkoda XML-filer och sortera data i XML-applikation 

Det andra processteget är den del av processen där informationen från dataservern skall tolkas av en 

avkodningsapplikation för att sedan sorteras av anställd genom applikationen. De problem som har 

betydelse för denna del av processen följer: 

2. XML-applikationen tar väldigt lång tid att avkoda filer 

Det observerades att under den tid som applikationen behandlar filer låses datorn på grund av hög 

belastning. Under den tid som avkodning sker kan alltså inte den personliga datorn användas till annan 

nytta. Detta hindrar därför även annat arbete som är kopplat till den dator som kodar av filer. 

 

3. XML-applikationen är inte pålitlig då den kraschar av för stor mängd data 

Väldigt nära kopplat till det sistnämnda problemet följer problemet med att applikationen är väldigt 

benägen att sluta fungera. Vid de åtta tillfällen som applikationen användes slutade applikationen 

fungera mer än hälften av gångerna. Enligt kvalitetsingenjörer troddes detta bero på att programmet 

inte klarar större mängder data men har inte tydligt verifierats. 

6.1.3 Sortera data och spara viktig data i Excelfil 

För det tredje steget i processen sorteras och sparas data i ett Excelark som motsvaras av de mätpositioner 

vilka slutligen utgör mätprotokollet. Detta steg visade sig vara det mest tidskrävande av de fyra. För 

processens utfall har dessa faktorer visat sig vara betydelsefulla:  
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4. Sortering av data tar lång tid 

När sorteringsprocessen genomfördes fanns i Excelarket 1170 kolumner och 540 rader data. En del 

mätpositioner verkar vara dubblerade utifrån data som kommer ut men vid intervjuer med 

mättekniker på Saab visar det sig att kolumnerna i vissa fall visar olika unika data men är i många fall 

överflödiga alternativt dubblerade data. Vidare finns även kolumner som inte visar någon data 

förutom nollvärden. Utöver det finns även kolumner som visar mätmaskinens koordinater för 

förflyttningar och vridningar. Av all data som sparas på dataservern konstaterades att mer än 80 % av 

data är redundant information som inte berör det slutgiltiga resultatet av mätningen.  

 

5. Vid sortering krävs full förståelse för vilka mätpositioner som är viktiga 

Vid intervjuer kring ämnet om vilka mätpositioner som skulle sparas för processen kunde endast en 

person som menade att han kunde svara med någorlunda betänketid. När återkopplingen av mätdata 

genomfördes av författaren så behövde författaren ta hjälp av litteratur och interna dokument för att 

försäkra sig om att rätt mätpositioner i förhållande till mätprotokollet sorterats ut. Det var alltså ingen 

person som kunde tydliggöra vilka mätpositioner som skulle sparas. Detta tyder på att enbart 

anställda med kunskap om ämnet kan avgöra om rätt data sorterats ut. 

6.1.4 Använd Excelfil med Minitab och visualisera mätutfall 

Det sista steget involverar att använda sorterade data från de tidigare stegen till att visualisera processens 

mätutfall. 

6. Minitab, applikationen som idag används för att ta ut diagram kan inte användas av alla 

I dagens process för att visualisera processers mätutfall används applikationen Minitab. För 

applikationen använder sig Saab av en fleranvändarlicens men den är idag inte tillräcklig. Idag är det 

svårt för anställda att få tag i licenser till sitt dagliga arbete. Vidare är applikationen inte anpassad för 

alla att använda då viss grund i statistik och statistisk processtyrning behövs, även introduktion till 

applikationen behövs. Användningen av Minitab kräver även att data skrivs in i celler manuellt eller 

kopieras med rätt format från ett kalkylprogram likt Excel. Det medför att processen blir motstridig i 

termer kring kontinuerlig feedback eftersom data inte automatiskt kan återkopplas med Minitab. 

6.1.5 Övriga noteringar 

Utöver de steg som analyserats för dagens processvisualisering så framkom genom intervjuer och 

observationer även en del andra problem som indirekt relaterar till visualiseringen av processdata.  

7. Information om produkters utfall vid kontrollmätning återspeglas inte till anställda 

Under observationer för dagens process noterades att utfallet av kontrollmätningen enbart 

kontrolleras om något mätvärde hamnar utanför tolerans. Oavsett om mätningen slutförs med eller 

utan anmärkning sparar operatören sedan kontrollmätningen, utan vidare kontroll, i en PDF-fil och 

lagrar den i ERP-systemet. Detta medför att man inte vet utfallet av mätningar som genomförs under 

arbetets gång, icke desto mindre vilka mätpositioner som skapar problem. Operatörer menar att man 

har någorlunda koll på vilka mätpunkter som brukar kunna bli fel men man har ingen insikt kring hur 

ofta eller hur långt utanför tolerans positioner befinner sig.  
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8. Informationen som kan användas till processvisualisering är inte aktuell 

Informationen på dataservern kan inte ses som aktuell eftersom tiden för att visualisera 

informationen om processens mätutfall är längre än själva produktionsprocessen. Då man visualiserar 

mätinformation tittar man på eftersläpande data vilket inte är korrekt i termer om återkoppling, då 

man borde titta på processens aktuella mätutfall. 

 

9. Det finns inte dokumenterat hur man genomför processen för visualisering idag 

Idag finns inga interna dokument som visar hur man bör sköta visualisering av processer. Istället 

refererar man till standarder för branschen vilka kan ge överblickbara rekommendationer kring 

generell visualisering. Därför kan bara personer med behörighet och förståelse för process-

visualisering genomföra och förstå processens utfall. Processen för visualisering behöver 

dokumenteras och därmed även standardiseras för att kunna systematiseras. 

 

10. Ovisshet om mätdata sparas eller inte 

Vid närmare observation under sorteringen ses att en del data är dubblerad. Under intervjuer om 

sorteringen så menar operatörer och mättekniker att dubbleringen kan bero på att man ibland är 

osäker på om data är sparad eller inte. Därmed sparar man en extra gång då tvivel råder. Det finns 

alltså inte möjlighet att kolla om man sparat data eller inte. Vid närmare eftertanke vill författaren 

även påpeka att om tvivel råder kan det även medföra att data kan ha glömts av att sparas. Vid en 

eventuell avstämning eller revision av processens attributdata i ERP-systemet så kan dess 

motsvarande variabeldata om mätningar på servern fattas. 

 

11. Informationen som idag används till att beskriva mätning av föremål är attributdata 

I Figur 22, sida 40, visualiserades hur information används i Saabs affärssystem ERP. Informationen är 

sådan som inom statistiken kallas attributdata vilket betyder att data inte är av kontinuerligt slag. Det 

är alltså sådan data som inte kan återkoppla hur långt utanför eller innanför tolerans en mätposition 

är, se även Attributdata i ordförteckningen. Mätdata som sparas på dataservern är dock kontinuerlig 

i form av variabeldata. För att mätdata som visas i Saabs ERP-system skall kunna vara gynnsamt i 

termer om processtyrning krävs att data matas in som variabeldata, inte attributdata. Överlag vill man 

även ha all data samlad i samma system och format då det minskar problem vid samspel mellan 

system. 

 

12. Fokus på stabilitet och duglighet av processer är inte än en del av dagens verksamhet 

Från observationer och intervjuer av dagens process framkommer det att intention idag inte 

föreligger att kontinuerligt stabilisera processer. I processen för Inspektion och Kontrollmätning finns 

istället en tankegång att processen är duglig så länge den är inom tolerans. Ansträngningar genomförs 

endast då processen börjar påvisa fler anmärkningar än vad som anses vara naturligt. Av detta skäl 

finns inte någon kontinuitet i arbetssättet för att inneha stabila processer, utan ansträngningar för att 

undvika anmärkningar sker endast då processen verkar inkapabel att producera inom tolerans. Detta 

leder även till att man aldrig definitivt kan säga att en process är duglig, eftersom man inte vet när 

processen är stabil och heller inte proaktivt jobbar med att stabilisera processer. Beslut tas endast 

reaktivt, inte proaktivt. 
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6.2 Förbättringsförslag 

I detta kapitel föreslås förbättringsförslag till de identifierade problemen. I Tabell 9 ses en summering av 

förbättringsförslagen. För översiktlighets skull är förbättringsförslagen numrerade efter det underkapitel 

där de sedan förklaras. 

Tabell 9. Summering av förbättringsförslag mot problem 

Problem 
nr. 

Beskrivning av problem Förbättringsförslag 

1 
Det finns inte dokumenterat var 
informationen om mätningar finns 

2. Processdokumentation 

2 
XML-applikationen tar väldigt lång tid att 
avkoda filer 

4. Använd Excelformat för utfallet av 
mätvärden  
1. Bestäm nyckelmått för kompositartiklar 

3 
XML-applikationen är inte pålitlig då den 
kraschar av för stor mängd data 

4. Använd Excelformat för utfallet av 
mätvärden 
1. Bestäm nyckelmått för kompositartiklar 

4 Sortering av data tar lång tid 1. Bestäm nyckelmått för kompositartiklar 

5 
Vid sortering krävs full förståelse för vilka 
mätpositioner som är viktiga 

2. Processdokumentation 

6 
Minitab, applikationen som idag används för 
att ta ut diagram kan inte användas av alla 

5. Visualisera i Excel istället för Minitab 

7 
Information om produkters utfall vid 
kontrollmätning återspeglas inte till anställda 

6. Visualisera utfallet av produkter för alla 
anställda 

8 
Informationen som kan användas till 
processvisualisering är inte aktuell 

3. Se över lagringsformat och sparande av 
data 

9 
Det finns inte dokumenterat hur man 
genomför processen för visualisering idag 

2. Processdokumentation 

10 Ovisshet om mätdata sparas eller inte 
2. Processdokumentation  
3. Se över lagringsformat och sparande av 
data 

11 
Informationen som idag används till att 
beskriva mätning av föremål är attributdata 

3. Se över lagringsformat och sparande av 
data 

12 
Fokus på stabilitet och duglighet av processer 
är inte än en del av dagens verksamhet 

7. Stabilisera processer 
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6.2.1 Bestäm nyckelmått för kompositartiklar 

Det första förbättringsförslaget ska hjälpa problem 4 som indirekt även påverkar problem 2 och 3. 

Mättekniker och programmerare av mätprogram menar att överdrivet många punkter mäts på 

produkterna. Vid överblick av historiska data som togs fram vid den empiriska genomgången ses att 

många av mätpunkterna inte har haft några fel sedan mätningarna påbörjades. Om man exempelvis 

refererar till Lean så anses inspektion i många fall vara slöseri då man istället borde utveckla metoder som 

förebygger fel istället, så kallat Poka Yoke, vilket även nämns i The Toyota Way, se exempelvis (Liker & 

Meier, 2006). Vissa produkter kommer alltid att kräva inspektioner till viss grad och man brukar då kalla 

det att inspektionen inte är värdeadderande men nödvändig. Med detta resonemang kan det ifrågasättas 

om kontrollmätningen mäter för många punkter för dess avsedda funktion.  

Från kapitel 5 beskrevs att data som återgavs efter kontrollmätningen bestod av 1170 mätpunkter varav 

180 av dessa var de som beskrev föremålets utfall. Med resonemanget från kvalitetsstandard EN 9103 

(2014) rekommenderas att istället enbart mäta de på förhand bestämda nyckelmåtten, KC, CI och SR, för 

ett föremål. 

Detta innebär att man ser över alla mätpositioner och faktorer vilka påverkar produktionsprocessen för 

att reducera mängden information som återkopplas. Vidare innebär det att alla artiklar blir tillsatta 

nyckelmått enligt kvalitetsstandarder som i EN 9103 (2014) rekommenderas. För alla artiklar ska 

nyckelmåtten definieras som det som krävs för att artikeln exempelvis ska kunna monteras i kommande 

processteg. Nyckelmått är även de som är viktiga för kundkrav, exempelvis borrade hål för infästning hos 

kund. Nyckelmåtten måste på förhand bestämmas innan styrdiagram, eller VM-system, införs. Om dessa 

nyckelmått inte bestäms riskeras att återge oväsentlig information vilket kommer påverka 

överskådligheten av processens utfall. Detta kommer i sin tur leda till att återkopplingen av processen 

döljs till följd av ett överflöd av information. För att inte äventyra att de sammantagna 

förbättringsförslagen fallerar efter introducering föreslås att en FMEA används för att avgöra 

nyckelmåtten. Nyckelmåtten säkerställer att anställda på ett okomplicerat sätt kan urskilja artiklars 

avvikelser. 

Nyckelmåtten föreslås bestämmas av ett team som förstår sig på både process och produkt. Teamet 

bestämmer de individuella kriterier och mått för artiklar vilka definieras som KC, CI eller SR med hjälp av 

FMEA-processen. Dessas kriterier och nyckelmått föreslås sparas i ett processkontrollsdokument 

tillsammans med övrig information om processen, vilket förklaras senare i förbättringsförslag 2. 

FMEA-processen syftar till att ett team med kunskap om processen skall avgöra vilka mätpositioner och 

faktorer som är viktiga för att beskriva en produkts utfall med hänsyn till dess fortsatta process och 

montering mot kund. 

FMEA-processen 

Första steget mot att definiera processen, produkten och dess nyckelmått är att välja ett team. För 

teamets medlemmar bör var och en täcka in minst ett av dessa kriterier: 

- Förståelse för de processelement som påverkar processen 

- Förståelse för statistiska och analytiska verktyg 

- Förståelse för produktens funktion och fortsatta användning, vilket inkluderar mätpositioners 

inverkan på funktion och användning  
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Det sammantagna teamet ska täcka in alla kriterier. Teamkriterierna har baserats på den empiriska 

bakgrunden i examensarbetet och standarderna EN9100 (2018) och EN9103 (2014). 

Det andra steget innebär att för teamet förstå de processkriterier som ska bestämmas. Processkriterierna 

ska sedan användas till återkopplingen där processens mätutfall visualiseras. Kriterierna för processen 

som teamets medlemmar ska bestämma är: 

- Key characteristics 

- Critical items 

- Special Requirements 

- Process Key Characteristics 

- Substitute Key Characteristics 

Dessa kriteriers beskrivning summeras under Appendix D – Rekommendation kriterier, SIPOC och FMEA 

från kapitel 4.1 och är baserade på standarderna EN9100 (2018) och EN9103 (2014). Kriterierna inkluderar 

Nästa steg är att använda sig av FMEA, vilken förklarades kort i kapitel 2.3. Från FMEA framkommer vilka 

faktorer som påverkar produktens förfarande, dessa kopplas sedan till faktorer och mätpositioner vilka 

blir processens eller produktens KC, CI eller SR. Det är dessa mätpositioner som bestäms som viktiga för 

en produkts utfall med hänsyn till dess fortsatta process och montering mot kund. Exempelvis ett skruvhål 

vilket är avgörande för montering. Det är dock viktigt att inte benämna för många mätpositioner som KC 

då begreppet kan bli uttryckslöst, vilket är raka motsatsen till vad det är för processen. Anledningen till 

att genomföra denna process är att definiera de absolut viktigaste måtten för att uppfylla kundkrav och 

sedan övervaka dessa kontinuerligt. 

Hela FMEA-processen med kriterier, dess beskrivning och processteg beskrivs i Appendix D – 

Rekommendation kriterier, SIPOC och FMEA. 

Att införa detta förbättringsförslag där nyckelmått definieras kan man reducera tiden för visualisering-

processen med upp till 80 timmar då man slipper sortera ut redundant information och söka efter data 

som faktiskt visar mätutfallet. 

6.2.2 Processdokumentation 

Det andra förbättringsförslaget är för problem 1 och 5, men påverkar indirekt även problem 9 och 10. 

Från kapitlen om kvalitetsledningssystem lärdes att för att hålla kontroll på processers avgörande 

nyckelmått är det viktigt att dokumentera hur kontroller av dessa nyckelmått ska genomföras. I dagens 

process finns en del av denna information om processer lagrade i interna dokument. Under studien av 

dessa interna dokument framkom dock inte hur processer exakt går till utan man har istället beskrivet 

tillvägagångssättet på ett mer generellt plan. Vid triangulering av insamlad data framkom det att det var 

väldigt få personer som har kunskap om hela processen, än mindre har detaljerad kunskap för varje 

processteg. För processen om kontrollmätning var det endast två personer som för närvarande har bred 

kunskap om processteget. För processen att visualisera mätinformation var det enbart en person som 

hade kunskap om hur mätdata kunde visualiseras i diagram. Anledningen till varför kunskap är svår att 

hitta har inte lyckats preciseras men av författarens erfarenhet under examensarbetet är detaljerad 

kunskap om processen svår att komma över. 
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Saab lagrar, som tidigare nämnt, information i interna dokument men dessa dokument bör bli mer 

detaljerade för att utförligt kunna beskriva processens utförande, vilket kopplas till syftet om kontinuerlig 

simplicitet för personal. Standarden ISO 9001 poängterar nyttan av generell processdokumentering 

(2015). Vidare är dokumentering av processer viktig vid exempelvis nyanställning då processen ska 

introduceras. Att hålla processer dokumenterade gör det även enklare att ge konstruktiva exempel på 

förbättring då man kan lägga grund i processdokumentationen (Bergman & Klefsjö, 2012).  

I processdokumentationen ingår exempelvis detaljerade processteg från exempelvis SIPOC, processägare, 

faktorer som påverkar processen och nyckelegenskaper för processen. Från examensarbetet 

rekommendation ska minst SIPOC och nyckelmått för processen dokumenteras. SIPOC förklaras även i 

förbättringsförslag 1 och rekommenderas därför att använda i samband med detta förbättringsförslag. 

6.2.3 Se över lagringsformat och sparande av data 

Det tredje förbättringsförslaget är till problem 10, 11 och påverkar även problem 8. Den primära delen av 

detta lösningsförslag berör det faktum att process- och artikeldata som lagras idag, lagras på två platser. 

I ERP-systemet lagras attributdata om artiklar, och på dataservern lagras variabeldata vilken är central för 

visualiseringen av mätdata. All data borde finnas i samma format då det underlättar samspelet mellan 

system. Senare i detta kapitel förklaras hur formatet bör se ut för att underlätta samspelet. Då all data 

lagras i samma system utökas även möjligheterna till exempelvis processövervakning, -styrning och -

analyser. Det blir också lättare att koppla samman data då man inte behöver konvertera och korrigera 

data tills den är i rätt format och system. 

Eftersom processen för att återkoppla mätdata idag tar upp mot 90 timmar kan man omöjligt övervaka 

aktuell data, utan snarare eftersläpande data, som tidigare beskrivet. Om variabeldata istället sparas i 

ERP-systemet kan förprogrammerade diagram skapas med aktuell data och därmed hjälpa Saab komma 

närmare processtyrning. 

För att detta skall gå att genomföra behövs två aspekter av processen ändras. Den första aspekten innebär 

att formatet för de nuvarande mätfilerna ändras. Formatet byts från XML till xlsx, vilket är formatet Excel 

använder. Detta kommer innebära att all tid som idag läggs på att konvertera filformat från XML till xlsx 

undviks, vilket minimerar den icke värdeadderande arbetstiden. Med denna ändring kommer 

visualiseringsprocessens minsta möjliga förbättring bli 6 timmar, vilket ses i Tabell 8, sida 41. 

Vidare innebär detta att av de fem filer som idag sparas kommer XML-filen att bytas mot xlsx-filen vilken 

istället kommer att innehålla alla mätvärden. Denna fil ska laddas upp i ERP-systemet av operatören (B), 

se Figur 23 på nästa sida.  
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Figur 23. Förändringar för arbetssätt 1, inspektion och kontrollmätning 

Den andra aspekten är att en mall behöver skapas för xlsx-filen för att se till att alla Excelfiler följer samma 

utseende vilket skapar möjligheter för, och gynnar systematisering, för hanteringen av data. Med en ny 

exportmall ska alla mätvärden samlas i ett behändigt format och användas med statistiska verktyg på ett 

så systematiserat sätt som möjligt, se Appendix C – Exempel på XLSX-mall – Mall I för ett exempel på en 

exportmall. Med anledning av tydligt disponerad data blir visualiseringen av processer effektivare och 

därmed tidsmässigt kortare. 

När alla artiklars mätvärden finns i ERP-systemet, i formatet vilket Mall I föreslår, tas ledningens perspektiv 

upp för visualisering av processens utfall. ERP-systemet ska med hjälp av extern applikation, automatiskt, 

avläsa alla enskilda mätningar i xlsx-filerna, m.a.o. med formatet från Mall I. Detta ser till att alla enskilda 

mätningar blir samlade i en och samma xlsx-fil vilket underlättar statistisk återkoppling, i synnerhet till 

den kommande visualiseringsprocessen. Ett förslag på den xlsx-fil som ska samla in alla mätningar kallas 

Mall II och kan ses i Appendix C – Exempel på XLSX-mallar – Mall II. Mallen ska ses som en databas för alla 

mätningar och därmed den resurs varpå ERP-systemet och statistiska verktyg hämtar sin information. I 

Figur 24 på nästa sida ses hur Mall II samlar in data för alla mätningar från vardera Mall I. Med hjälp av 

dessa mallar kommer sortering inte längre vara nödvändigt eftersom det systematiserats vilket leder till 

en stor tidsbesparing. 
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Figur 24. Mall II sammankopplar enskilda mätningar från Mall I 

Som tidigare nämnt ska mätdata sammanfogas med attributdata i ERP-systemet för att underlätta 

hanteringen av data, se Figur 25. I figuren ses att kopplingen för visualisering (C) mellan huvudprocessen 

och dataservern inte längre ska användas, detta gäller dock inte data vilken sparas för kunds räkning. 

Mätdata som sparas och kopplas till visualisering av processens utfall befinner sig nu enbart i ERP-

systemet, se (D) och (E). Till följd av att data finns online i ERP-systemet kan informationen övervakas i 

det centrala affärssystemet. Dessa förändringar möjliggör att återkoppling om processen skall kunna 

erhållas kontinuerligt, se (F). Då även ekonomiska aspekter kring artiklar finns att tillgå i ERP-systemet bör 

även underlag för kopplingar av mätpositioner mot kostnad kunna påbörjas. 

 

Figur 25. Förändringar för rekommenderat arbetssätt 1, visualiseringsprocessen 
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Den sekundära delen av förbättringsförslaget handlar om sparandet av data på operatörsnivå. Vid 

analysen av data från kontrollmätningen återfanns många dubbletter. Anledningen till dubbletterna har 

efter intervjuer kopplats till metoden för sparande. Kontrollmätningsmaskinen påminner alltid 

operatören att efter mätning spara data, men operatörens metod för sparande avgörs av vilken typ av 

produkt som mätts. Av de två typer av produkter som produceras sparas den första automatiskt, trots att 

kontrollmätningsmaskinen påminner operatören att spara skall alltså operatören inte spara själv. Vid den 

andra typen av produkter sparas inte mätningen automatiskt, då ska operatören spara vid uppmaning. 

Att ha två olika metoder för samma uppmaning skapar tvivel för operatören. Om detta inte korrigeras 

riskerar dubbletter att förvränga information i ERP-systemet och för de statistiska verktyg som behövs 

användas för att återkoppla processen. 

6.2.4 Använd Excelformat för utfallet av mätvärden 

Detta förbättringsförslag summerar problem 2 och 3. Under kartläggningen av dagens process för 

visualisering bestämdes tiden för avkodningen av XML-filer att vara omkring åtta timmar lång. Samtidigt 

noterades även att programmet kraschade mer än hälften av gångerna vid avkodningen vilket kan bidra 

till otaliga timmars arbete till ingen nytta. XML-filer används idag egentligen till syften att lagra 

information om mätningar för att vid senare tillfälle kunna återskapa mätningar då man misstänker att fel 

kan finnas i processen. I XML-filerna finns bl.a. koordinater om hur koordinatmätningsmaskinen förflyttat 

sig under mätningen, vilka mätinstrument som användes och även rumstemperatur. Att spara all denna 

information är ett krav från kund. Det är på senare tid som man insett att dessa filer är de som kan 

användas för statistiska syften vilket är varför dessa idag används till återkoppling av mätdata. 

Formatet som Excel använder för data är ett vida känt format och underlättar för vidare projekt då fler 

program idag är kompatibla med xlsx än XML. Då processen för avkodningen av XML visat sig vara opålitlig, 

tillsammans med att filerna redan behöver konverteras till Excel för statistiska syften, föreslås att data 

skall börja sparas i Excelformat för att underlätta visualiseringen av data. Vidare används Minitab i dagens 

process vilket i sig kräver att information finns i ett format som Excels. 

Att byta format från XML till xlsx skulle innebära en tidsbesparing på omkring åtta timmar, enligt uppmätt 

tid för konverteringen att byta format. 

6.2.5 Visualisera i Excel istället för Minitab 

Det femte förbättringsförslaget kommer från problem 6. För dagens process används två olika sätt att 

visualisera data, se Figur 22, sida 40. I den första processen lagras all information i ERP-systemet och för 

den andra processen lagras informationen på en dataserver. Den första processens metod använder sig 

av en extern applikation vilken skapar förprogrammerade histogram och Paretodiagram automatiskt. Den 

andra processens metod visualiserar processdata genom applikationen Minitab. Minitab är ett program 

för att statistiskt analysera data. Minitab har en mängd olika verktyg vilka kan vara till stor nytta vid 

djupare analyser av processer, exempelvis vid Mätsystemsanalys eller Design of Experiments. Därför är 

inte Minitab lika användbart för processer där kontinuerlig feedback är fundamentalt, vilket är vad 

examensarbetet behandlar. 

Från intervjuer och observationer framkom även att dagens process för visualisering behöver underlättas 

och därmed bör inte processen involvera ett program som innebär manuella processteg, förkunskap för 

programmet, eller att statistisk bakgrund behövs. Excel har idag redan möjligheten att implementera de 
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funktioner som krävs för att visualisera exempelvis tidsserier, histogram och Paretodiagram. 

Implementering av detta förbättringsförslag kan reducera tiden för visualiseringsprocessen med omkring 

två timmar men framförallt blir information lättåtkomlig för alla anställda, se även förbättringsförslag 6 

där exempel på implementering av ett VM-system följer. 

6.2.6 Visualisera utfallet av produkter för alla anställda 

Det sjätte förbättringsförslaget är till problem 7 och påverkar indirekt även problem 6. Lösningsförslaget 

innebär implementering av ett VM-system för att synliggöra utfallet av mätningar i produktionen. Idag 

finns redan ett VM-system vilket är orienterat efter projekt. Det VM-systemet är i form av olika 

informationstavlor som visar takter, partistorlekar, 5S-rutiner, in- och utgående leveranser och 

produktionsläge. Även om produktionsläget visar hur den producerande enheten förhåller sig till schemat 

och därmed kan säga hur många produkter som är godkända och icke godkända vet man inte den 

detaljerade kvaliteten på produkterna. Bergman & Klefsjö (2012) menar att “kvaliteten på en produkt är 

dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa kundernas behov och förväntningar”. Med detta 

resonemang bakom dagens arbetssätt arbetar man idag mot förbestämda toleranser för att möta 

förväntningar på produkten. Förväntningarna är att man hamnar inom tolerans men om produkterna 

börjar hamna utanför tolerans är det då inte förväntat. Detta är på grund av att man inte känner till hur 

processen varierar, vilket även påpekats av Bergman & Klefsjö (2012) och Montgomery (2009) som ett 

vanligt misstag.  

Från Bititci et al. (2016) studie, betonas att ett VM-system underlättar prestandamätning och återkoppling 

kring prestanda från processer. Återkoppling av processen betyder indirekt att anställda får kännedom 

om processens förväntade utfall och därmed även dess variation.  

Då kulturerna för informationsdelning mellan arbetare och ledningen skiljer sig är det viktigt att 

återkoppling om processer framkommer på de sätt som är mest konventionella för recipienten. För 

arbetare framkommer en stor del av information via dagliga möten och informationstavlor. För ledning 

delas information bland annat via möten, mail och affärssystem. Återkopplingen om processens utfall, 

visualisering av mätdata, har därför delats in i två medier för kommunikation. Det första mediet riktar sig 

till ledningen och det andra till arbetare. Ledningens media består av ERP-systemet tillsammans med Mall 

II och arbetares media består av en elektronisk informationstavla, förtydligande följer senare i avsnittet. 

Dessa båda kommer att använda sig av Excel för att visualisera data.  

Att visualiseringen har delats upp i två medier har sin grund i att visualisering av data ska finnas tillgänglig 

för alla, vilket har visat sig vara fördelaktigt för VM-system (Bititci, et al., 2016). Parry & Turner (2006) 

betonar även att informationstavlan ska användas dagligen, tolkning gjordes därför att arbetare bör se 

utfallet genom informationstavlan och ledningen via ERP-systemet. Det finns dock en fördel med 

arbetares media eftersom det kan utgöra ett diskussionsunderlag vilket även kan användas av ledningen. 

Att resultat från arbetsprocesser ska delas med alla anställda har bland annat visat sig leda till en 

innovationsrik kultur vilket knyter till kontinuerlig förbättring (Bateman, et al., 2017; Greif, 1991; Parry & 

Turner, 2006; Bilalis, et al., 2002; Bititci, et al., 2016). 

Framställningen av medierna har skett med hjälp av litteraturstudiens anvisningar, se detaljer Tabell 7, 

sida 34. Vidare har medierna överlagts med verkstadschef, produktionstekniker och mätingenjör. 
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Arbetares media 

Arbetares media är en gemensam dator vilken föreslås placeras vid dagens informationstavla. Skärmen 

till datorn bör vara tillräckligt stor för att kunna avläsas på ett avstånd på minst fyra meter under dagliga 

möten. Datorn ska inte kräva några speciella behörigheter från anställda och ska användas enbart i syftet 

att återspegla produkters utfall. Vid varje dagligt möte kan datorn användas till att visualisera produkters 

status för anställda och från denna visualisering ges underlag till eventuell diskussion. 

Ett kort exempel på hur arbetares media kan se ut finns i Figur 26. Med anvisning från litteraturstudien 

hålls informationen och utseendet väldigt simpelt då alla anställda ska kunna ta del av processens utfall. 

 

Figur 26. Förslag på arbetares medias utseende 

För att kort beskriva den tänkta funktionen; I det övre högra hörnet ses ett stapeldiagram varpå man 

prioriterar att kontrollera den artikel med flest fel. I det vänstra övre hörnet finns ett urval i rullisten för 

alla artiklar i kontrollmätningsprocessen. Till höger om rullisten väljs tidsperioden antingen för datum eller 

antal artiklar producerade från dagens datum. Informationstavlan ska uppdateras automatisk vid varje 

klick. I stapeldiagrammet nere till vänster kan mätpositioner markeras för att i styrdiagrammet visa 

mätpositionernas utfall över tidsperioden. Till styrdiagrammet föreslås även att införa regler för 

alarmering då processen avviker från vad som är ett normalt beteende enligt reglerna vilka föreslogs i 

Tabell 1, sida 14. En förstorad figur finns även i Appendix F – Rekommendation Arbetares media. 

Ledningens media 

För ledningens media kan arbetares media användas i samma syfte då det ger ett bra underlag att föra 

diskussioner från. Processens utfall ska även återspeglas med hjälp av ERP, Excel och standardiserade 

mallar vilka arbetare media bygger på. Alla anställda har tillgång till processinformationen online via deras 

egna datorer.  
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Förslagsvis kan alla mätningar för en artikel sammanställas enligt Figur 27. Varje ny mätning samlas på ny 

rad och alla dess mätpositioner kolumnvis.  

 

Figur 27. Förslag på ledningens medias utseende, från tidigare Mall II 

För varje position kan mer utförlig information samlas, förslagsvis enligt Figur 28. 

 

Figur 28. Förslag på ledningens medias utseende, från tidigare Mall I 
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Kolumn G kan ses som en dagbok där information om processförändringar kan noteras. På detta sätt kan 

man följa ovanliga processbeteenden i efterhand. Val av diagram till återkopplingen gjordes utefter metod 

från Brook (2017) varav ett I-MR-diagram valdes till återkopplingen. Valet baserades på att data från 

mätningar är av den individuella variabla typen, se metoden under Appendix G – Val av styrdiagram för 

återkoppling. 

6.2.7 Stabilisera processer 

Det sjunde och sista förbättringsförslaget svarar till problem 12, vilket även är det sista problemet. 

Förslaget innebär att Saab måste börja fokusera på att skapa stabilitet i sina processer innan man 

eftersträvar duglighet. Idag finns en tankegång på Saab att processen är duglig så länge den kan producera 

inom tolerans, men vad som är riktigt är att processen först måste vara stabil för att kunna påvisas vara 

duglig, vilket förklarades kort i teoriavsnittet 2.4.2. Detta innebär kort att man behöver förstå och 

reducera variationen i processen vilket förklaras i följande stycken. 

När man strävar efter att uppnå kvalitet i processer är det viktigt att systematisk jobba med att reducera 

variationen för nyckelegenskaper. Nackdelen med dagens arbete på Saab är att det inte än är 

implementerat en systematisk metod för att proaktivt sträva efter mindre variation i processen. Vid 

införande av styrdiagram kommer man att på ett etablerat vis reducera variationen för processer. Dock 

är den viktiga aspekten av förbättringsförslaget att det inte är tillräckligt att bara möta specifikationer, 

toleranser, från kund. Utan det är viktigt att fortsätta reducera och därmed förstå variationen i processen 

vilket leder till högre prestanda och högre konkurrenskraftighet. 

Att det från förbättringsförslag 6 finns ett media som återkopplar information om processen är förvisso 

bra men ett forum där man diskuterar återkopplingen behövs. Därför föreslås att införa och använda VM-

system från förbättringsförslag 6 på varje dagligt möte för att rikta uppmärksamhet mot återkoppling och 

processens variation bland alla anställda, i synnerhet arbetare eftersom det är dessa som är med under 

dessa möten. Utöver dagligt möte bör även ledningen hålla ett kvalitetsforum minst en gång i veckan där 

även eventuella diskussioner som framkommit från dagliga möten kan framföras. I flera litteraturer 

framhävs betydelsen för att just ledningen måste vara drivande i dessa frågor (Bergman & Klefsjö, 2012; 

Montgomery, 2009; Pyzdek, 1976; Womack & Jones, 1996), man bör dock inte glömma att förståelse för 

processer finns hos organisationens arbetare. Det är de som jobbar närmast processen som har bäst 

förståelse för processen, därför bör dessa informationskällor användas. 

Vad man i allmänhet måste göra är att i alla processer prioritera stabiliteten före tolerans. En stabil process 

är förutsägbar vilket betyder att den kan påvisa samma resultat vid varje körning med lika förutsättningar. 

Vidare uppnås en stabil process genom att grundligt förstå processen och dess faktorer som påverkar den.  

Ett första steg är därför att genomföra FMEA-processen från förbättringsförslag 1 där man sätter sig in i 

processens faktorer och därmed dess variation. Enligt Montgomery skall processen över en längre tid, 

exempelvis över 100 mätningar, påvisa en normal variation. Normal variation fås då faktorerna som 

påverkar processen kan hållas konstanta, med det menas att medel, variation och spridning för processen 

förblir konstant över perioden (Montgomery, 2009). Stabilitet kan exempelvis påvisas med hjälp av 

reglerna för styrdiagram, Tabell 1, sida 14. Om reglerna visar på larm kan processen vara ostabil, 

alternativt har en slumpmässig händelse påverkat processen. Det är viktigt att inte genomföra korrektiva 

åtgärder till slumpmässiga händelser. När processen är stabil ska man via veckovisa kvalitetsforum börja 

övervaka och styra processer för att se till att faktorerna förblir konstanta med hjälp av VM-systemets 



  
  

57 
 

styrdiagram, vilket föreslogs i förbättringsförslag 6. Detta kan med fördel genomföras med PDSA-cykeln 

vilken förslås i ISO 9001 (2016). Med PDSA-cykeln kan man upptäcka och kontinuerligt eliminera de 

faktorer som skapar variation i processen. Med styrdiagrammet som grund för de förändringar man gör 

för att motverka variation ser man tydligt hur förändringar påverkar processen genom skiftningar eller 

nya mönster i styrdiagrammet. Eftersom man på Saab Aerostructures ständigt jobbar med standarderna 

EN9100 (2018) och EN9103 (2014) har dessa varit en utgångspunkt för variationsreduceringen. 

Sammantaget ska man med hjälp av styrdiagrammet reducera variationen, eliminera oförutsägbar 

variation och därmed stabilisera processen. Skillnaden på oförutsägbar och förutsägbar variation 

förklarades i kapitel 2.4.1. 

6.3 Summering förbättringsförslag 

I kapitel 5.3 summerades dagens process genom att visa att den tidsmässiga aspekten för återkoppling av 

dagens process är 90 timmar. Genom att implementera alla förbättringsförslagen bör återkopplingen inte 

bli längre än några knapptryck. Från att bestämma nyckelmått och dokumentera dessa förtydligas vad 

kvalitet för produkten är då fokus skiftar från alla mätpunkter, till ett fåtal nyckelmätpunkter vilka kopplas 

enbart till kundkraven. Med Excels filformat och mallar och att ladda upp dessa till ERP-systemet behövs 

inte längre externa applikationer användas för att sortera ut mätpunkter från överflödig information som 

återfinns i mätfilerna. Vidare kan Excel användas för att visualisera utfallet för alla anställda varpå VM-

systemet kan användas som underlag för diskussion, särskilt för att inleda det absolut nödvändiga arbete 

i strävan efter kontinuerligt stabila processer. 

För att tydliggöra förbättringsförslagens innebörd har en summerande tabell framställts, se Tabell 10 på 

nästa sida. 
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Tabell 10. Förbättringsförslagens innebörd för implementering 

Nr Förbättringsförslag Innebörd för implementering 

1 Se över antalet mätpunkter 

Mängden mätpunkter minskas  
Mängden data minskas för att fokusera på 
viktiga mått. Viktiga mått bestäms från en 
FMEA-process 

2 Processdokumentation 
Dokumentera processteg, nyckelmått, SIPOC 
och FMEA i levande dokument 

3 
Se över lagring och sparande 
av data 

Samla all data i ERP  
Metoder för sparande på operatörsnivå blir 
mindre förvirrande 

4 
Använd Excel för utfallet av 
mätvärden 

Nuvarande XML-filer fasas ut, minimerar icke-
värdeadderande tid  
Samma system används för både datalagring 
och visualisering underlättar hantering av data 

5 
Visualisera i Excel istället för 
Minitab 

Excel tar över rollen som applikation för 
visualisering simplare data för anställda 
Minitab används fortfarande till ex. MSA 

6 
Visualisera utfallet av 
produkter för alla anställda 

Inför ett Visual Management-system vilket 
visualiserar processer för alla anställda  
Leder till kännedom om variation i processer 
Styrdiagram, en del av dagens verksamhet 

7 Stabilisera processer 

Kvalitetsforum blir drivande för stabilisering av 
processer med VM-system. Leder till 
förutsägbara processer, mindre variation, 
högre duglighet 

Vad man bör börja arbeta med är förbättringsförslag 1. Att reducera antalet mätpunkter att övervaka 

måste genomföras för att processerna ska bli överblickbara. Vidare från förbättringsförslag 1 kan 

informationen enkelt föras ned i dokument då det ser till att struktur förs över arbetet, vilket föreslås i 

förbättringsförslag 2. Förbättringsförslag 3, 4 och 5 kommer att vara svåra för Saab att införa då ERP-

systemet behöver fler funktioner. Att tillägga funktioner till ERP-system kan vara en lång process men av 

fördelar med lättåtkomlig information, automatiserade diagram och ett steg mot statistisk processtyrning 

kommer övergångsperioden vara värd det. Förbättringsförslag 6 och 7 är några av de mest kritiska 

förslagen för examensarbetet och hör på flera sätt ihop med varandra men kommer framförallt att bidra 

till en kultur som främjar variationsreducering. Då dessa två implementeras till den dagliga verksamheten 

följer stora fördelar. VM-systemet utgör underlag för den diskussion vilken kommer leda till ökad 

förståelse, innovation och kontinuerlig förbättring för processen av komposittillverkning. För att detta ska 

ske krävs att man genom kvalitetsforum kontinuerligt strävar efter stabila processer innan man strävar 

efter duglighet. Med stabilitet i processen kommer dugligheten att följa efter.  
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7 Diskussion 
Diskussionskapitlet avser att diskutera examensarbetets utförande. Inledningsvis ställs examensarbetets 

rekommenderade arbetssätt mot syftet som inledde examensarbetet vilket följs av svaren till 

forskningsfrågorna vilka är kopplade till syftet. Även valet av metod diskuteras. Studiens bidrag diskuteras 

även kort från organisationens synsätt om internt och externt bidrag. Diskussionskapitlet avslutas med 

förslag på vidare forskning kring examensarbetet. 

7.1 Syfte och frågeställning 

I detta kapitel diskuteras huruvida examensarbetet har svarat på syftet och den tillhörande 

frågeställningen vilket lett författaren genom arbetet. 

Inför diskussion om examensarbetets resultat är det på sin plats att göra sig påmind om syftet, syftet 

lyder: 

Syftet med detta arbete är att utveckla ett arbetssätt för systematisk visualisering av 

mätutfallet vid koordinatmätning på Saab Aerostructures.  

För examensarbetets syfte att utveckla ett arbetssätt valdes att redovisa förbättringsförslag vilket 

möjliggör systematisk visualisering. Till förbättringsförslagen ingår styrdiagram vilka sammankopplas med 

inspektionsprocessen genom Saabs centrala ERP-system. Vidare föreslås även en FMEA-metod i 

anknytning med rådande kvalitetsstandarder för att förstå processen från de krav som ställs på Saab från 

kvalitetsstandarder. Sammantaget ska dessa användas tillsammans med ett Visual Management-system 

vilket används veckovis under kvalitetsforum. Kvalitetsforumet diskuterar mätutfallet av 

koordinatmätningarna vilket leder till förståelse av variation i processen och även statistiska bevis för 

justeringar i processen. Genom kvalitetsforum och VM-systemet bör Saab utveckla förmågan att genom 

en välförstådd, stabil och duglig process, skapa kvalitet, inte genom inspektion försäkra sig om den. 

Att de förbättringsförslag som föreslås kommer att fungera med dagens process försäkrades genom att 

genomföra en Process Walk utöver trianguleringen av observationer, intervjuer och studier av interna 

dokument. På så sätt förstods alla element av processen väl och förslag baserades på den redan 

inarbetade processen. 

Den systematiska visualiseringen, vilket syftet ämnar till att rekommendera, ingår i det VM-system som 

föreslås till processen. VM-systemet ska ge underlag för processens utfall för mätningar och därmed även 

processens felutfall. Utan VM-systemet finns inte tydlig struktur för hur man tar reda på vilken av 

artiklarna i CMM som för en given tidsperiod har flest mätavvikelser. Idag används ERP-systemet på detta 

sätt för att sammankoppla information från olika system, men det kräver viss handpåläggning som VM-

systemet automatiskt kan genomföra. Det går dock i ERP-systemet inte sammantaget att se vilka 

mätpositioner för artiklar som bidrar till flest avvikelser, vilket är en av de absolut mest framträdande 

styrkorna i VM-systemet. 

Under författarens väg mot att visualisera mätutfallet har en del barriärer hindrat förståelsen för 

mätningen. Enligt intervjuer och analysen av dagens process mäter man för många mätpositioner. Därför 

har en del av fokus skjutits över mot att minska andelen mätpositioner, vilket är varför FMEA-processen 

föreslogs i samband med arbetssätten. Detta är dock något som krävs för att mätutfallet skall vara möjligt 
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att visualisera utan att för mycket information hindrar överblickbarheten och därmed även förståelsen. 

FMEA-processen syftar till att ett team med kunskap om processen skall avgöra vilka mätpositioner som 

är viktiga för att beskriva en produkts utfall med hänsyn till dess fortsatta process och montering mot 

kund. Genom att minska antalet mätpositioner till de som är absolut viktigast för produktens montering 

blir överskådligheten tydligare och därmed underlättas hanteringen av mätutfallet och i synnerhet 

felutfallet av mätningarna. 

Utöver syftet ställde författaren tre vägledande forskningsfrågor i sitt examensarbete. Dessa frågor har 

besvarats i flertalet tidigare kapitel men en summering är på sin plats för att förtydliga examensarbetets 

resultat. För denna anledning kan forskningsfrågorna behöva framställas en extra gång för tydlighetens 

skull, första forskningsfrågan lyder: 

RQ1 - Vilka modeller och metoder inom litteratur finns för visualisering av processer idag? 

Det var till en början svårt att definiera vad som ansågs som modell och metod, inte minst vad som är 

visualisering av en process. Från diskussioner med handledare på både universitet och Saab framkom att 

det var allt vilket visar processens utfall. Detta var dock för brett och behövde avgränsas från. Till slut 

framkom att modeller och metoder var sådana vilka tillhörde inarbetade metoder, såsom Toyota 

Production Systems, Lean, Six Sigma vilket egentligen handlar om kvalitetsförbättring. Eftersom företaget 

redan inarbetat Lean i processer var inte Lean aktuellt för återkoppling. Författaren hade vid starten av 

examensarbetet nyligen studerat Six Sigma och därför valdes att fokusera på modeller och metoder inom 

just Six Sigma-metodiken. För RQ1 finns alltså en stor del av frågan fortfarande obesvarad då fokus 

riktades mot Six Sigma metodiken och dess möjlighet att återkoppla processer. I Six Sigma refererar man 

ofta till statistisk processtyrning vilket blev fokus i detta arbete. 

Vid tal om Statistisk processtyrning är de sju förbättringsverktygen en väl inarbetad term. Dessa sju 

förbättringsverktyg kan visualisera processers utfall ifrån olika vinklar. Exempelvis kan man använda sig 

av checklistor och datainsamling vid processer där en produkt inte är alltför komplex eller har lika aspekter 

som mäts. För examensarbetet valdes att fokusera på styrdiagram, histogram och Paretodiagram. 

Anledningen till detta var för att data som analyserades drog stor nytta av verktygen för ändamålet att 

visualisera processens utfall. Histogrammen används exempelvis till att titta på spridning tillsammans med 

Cp- och Cpk-värden för att avgöra processens kapabilitet. Paretodiagram hjälper att avgöra vilka artiklar 

och dess positioner som får störst felutfall varpå styrdiagrammet tydligast beskriver om en process är 

stabil eller inte.  

Utöver Statistisk processtyrning så utreddes i litteraturstudien även kvalitetsledningssystem i syftet att ta 

reda på hur företaget följer upp kundkrav. Under litteraturstudien insågs då att det i standarderna från 

kvalitetsledningssystemen fanns riktlinjer för hur återkoppling om processer kunde hanteras. Därför kan 

kvalitetsledningssystem även tilläggas till svaret på första forskningsfrågan. I standarderna föreslogs i 

första hand att man använder SPS som verktyg för återkopplingen vilket även påverkade författaren att 

fortsätta arbetet med just SPS.  

En del av svaret på frågan är slutligen att frågan i efterhand är benägen till tolkning. Författaren tolkar 

frågan med det svar att det finns flera utförliga metoder inom Toyota Production System(TPS), Lean, Six 

Sigma och Lean Six Sigma. Eftersom de metoderna är så pass utförliga och en stor mängd litteratur finns 

kring dessa ämnen hamnade fokus snarare mot verktygen inom metoderna för Six Sigma då Lean och TPS 

tidigare hade testats inom organisationen och bestämts att inte fortsätta studeras. 
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RQ2 - Hur ser visualiseringen för processer ut på Saab idag och hur påvisar Saab att de krav 

som ställs av kunder följs upp? 

Den andra forskningsfrågan består av två delar och bör svaras därefter. Den första delen söker svar till hur 

visualisering på Saab ser ut idag. Då författaren genom intervjuer märkte att utförlig information om 

processen var svår att komma över valdes att genomföra en Process Walk där författaren själv gick genom 

processen från första till sista steget av inspektionsprocessen till visualiseringsprocessen. För att göra 

detta krävdes först förståelse för processen varpå den kartlades utefter metodens steg.  

Ett utförligt svar på första delen fås i kapitel 5.2. Ett mer summerat svar är att Saab idag utför inspektioner 

och kontrollmätning och återkopplar processer enbart om de blir för kostsamma då de producerar utanför 

tolerans. För att återkoppla processer behövs diagram tas fram genom en 90 timmar lång process med 

extrahering och sortering av data. Visualiseringsprogrammet vilket används är Minitab. 

Den andra delen i frågan, hur påvisar Saab att de krav som ställs av kunder uppföljs, besvaras genom att 

branschen vilken Saab arbetar i följer flertalet branschspecifika standarder. Hela företaget arbetar med 

ofantligt många standarder vilket gjorde att avgränsning skedde mot kontrollmätningsprocessen och dess 

återkoppling. De standarder som används tydligast i återkopplingen är ISO9000, ISO9001, EN9100, 

EN9103, varpå den sistnämnda är den standard som varit till absolut mest nytta att jämföra processens 

nuvarande återkoppling med. Från kund får idag Saab CAD-modeller vilka man tillverkar kompositartiklar 

efter. Toleranssättningen av kompositartiklarna sker utefter dessa CAD-modeller. Det är bara dessa 

toleranser som idag avgör om man uppfyller kraven från kund. Hårdare krav har börjat ställas från kund 

på att Saab ska visa hur man jobbar med de anmärkningar man får på sina produkter under inspektion. 

Detta är idag något som man inte kan visualisera då man inte har system för att kontinuerligt visualisera 

processer. Man vet endast hur mätutfallet av produkterna ser ut då man genomgår visualiserings-

processen som beskrevs i kapitel 5.2. Det sker endast då anmärkningarna blir för kostsamma, vilket man 

inte satt en gräns för. 

RQ3 - Hur bör Saab systematisera processvisualiseringen och vilka barriärer finns för 

förändringsarbetet associerat med en systematisering av visualiseringen? 

Den tredje forskningsfrågan består även den av två delar. Den första delen ämnar ett svar till hur man bör 

sätta processvisualisering i system. Lösningen till systematiseringen är att data sparas i ett behändigt 

format, motsatt från det format vilket det idag sparas som. Att koppla samman alla mätningar med Excel 

kommer leda till att alla anställda kommer kunna ta del av processen. Dagens process kommer att kunna 

övervakas då informationen kontinuerligt uppdateras i kalkylblad, automatiskt via ERP-systemet. 

En vidare aspekt som inte nämns i denna forskningsfråga men ändå är av stor vikt för implementeringen 

är att alla anställda ska få återkoppling om processen. Idag kan bara ledningen se processens utfall. Från 

studien av Bititci et al. (2016) utreddes det faktum att alla anställda bör se utfallet av processen då det 

leder till diskussion och kontinuerlig förbättring, något som även diskuterats med anställda på företaget. 

Därför bör processens utfall kontinuerligt delas med alla anställda genom det föreslagna VM-systemet. 

Svaret på första delen av frågan summeras som en fullständig implementering av alla förbättringsförslag 

vilka använder Excel och förprogrammerade diagram som är anslutna till ett VM-system. VM-systemet 

uppdateras kontinuerligt genom mallar vilka lagras i ERP-systemet och finns därmed tillgängligt för alla, 

varpå en kontinuerlig återkoppling av kontrollmätningars utfall till alla anställda erhålls. Vidare måste man 

även börja arbeta med att stabilisera sina processer för att kunna påvisa dess duglighet för sina kunder. 
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Den andra delen behandlar de barriärer vilka i dagsläget hindrar processen från att bli systematiserad. De 

barriärer som identifierades förklaras utförligt i kapitel 6.1. En av de främsta barriärerna är kopplad till 

obehändig data. Ett av de första problemen som möttes var att hitta data, vilket i sig påvisar att processen 

varken genomförs ofta eller att den finns dokumenterad. Vidare visar det sig att datan inte är sorterad på 

ett sådant vis att man lätt kan förstå vilka mätpositioner som är viktiga att mäta eller visualisera. 

Visualiseringen i sig är en process vilken kan ta upp mot 90 timmar på grund av dessa barriärer. Något 

som även visat sig är att man jobbar med duglighet i sina processer men inte har stabiliserat sina 

processer, utan stabilitet kan duglighet inte påvisas, vilket förklarades i kapitel 2.4.2. 

7.2 Metodreflektion 

I arbetet har flera olika metoder använts. Den metodiska processen som inleddes vid arbetets början har 

följts som en riktlinje då metoden är ganska generell. Till metodiken för rapporten valdes egna metoder 

för varje steg. Triangulering har använts till att säkerställa att information som observerats, intervjuats 

fram eller studerats i litteratur varit sanningsenlig. I samband med att antalet kunniga i processen var 

otillräckligt för syftet att detaljerat beskriva processen behövdes datainsamlingen förstärkas. Utöver 

dessa metoder användes därför metoden Process Walk då intervjuer, observationer och interna 

dokument lämnat vissa informationsklyftor kring hur processerna fungerade. Metoden har därför varit 

absolut nödvändig och är enligt författaren det starkaste elementet i examensarbetet. En nackdel med 

metoden var att datainsamlingens tidsperiod tog upp mycket längre tid än vad som förväntats och därför 

blev litteraturstudien kortare än vad författaren planerat. Metoden tillförde dock fler infallsvinklar och att 

författaren på ett bättre sätt kunde diskutera relaterade ämnen i utförandet av VM-systemets utseende. 

Den svagaste länken i metoden anser författaren vara intervjuerna vilket är relaterat till problemet om 

trianguleringen i föregående stycke. Författaren hade inledningsvis tänkt att genom intervjuer och 

observation detaljerat beskriva processen för kontrollmätning och inspektion och även visualisering. 

Under den första veckan insågs att det bara var ett fåtal människor vilka på ett utförligt sätt kunde beskriva 

processerna. Det var endast två personer som kunde beskriva kontrollmätning- och inspektionsprocessen 

och endast en person som kunde beskriva hur denne genomför visualiseringsprocessen. Detta medförde 

att författaren inte med tillräcklig grund kunde framställa en tydlig vy för hur processerna gick till. Att bara 

en källa grundar beskrivningen av en process gör inte arbetet tillräckligt trovärdigt. Exempelvis menar 

Guest et al. (2006) att 12 intervjuer behövs för att säkerställa att informationen är sanningsenlig. Metoden 

för Process walk har styrkt trovärdigheten men som förklarats i metodkapitlet kommer objektiviteten av 

en Process walk att kunna ifrågasättas, speciellt med det faktum av att författaren är själv i sitt arbete. 

Detta faktum har dock styrkts av att handledare och kvalitetschef på organisationen korrekturläst 

rapporten.  

En nackdel i arbetet är att eftersom organisationen är stor är det svårt att hitta vilka personer man ska 

prata med. Till hjälp togs ofta handledaren på företaget men i vissa fall kan inte handledaren heller veta 

vilken person man direkt ska prata med. I många fall hänvisades till flertalet människor bara för att till slut 

komma tillbaka till samma person. För arbeten i stora organisationer kan man istället använda sig av en 

metod via formulär, eller kanske även mailtråd för att undvika detta scenario. Nackdelen med formulär 

och mailtrådar är att man kan få ett överflöd av så kallade non-responders. Detta är de respondenter som 

av olika anledningar inte svarar, exempelvis att ämnet inte berör dem, eller att de exempelvis inte har tid. 
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En ytterligare aspekt relaterad till en stor organisation var missbedömningen för hur viktigt det var för 

författaren att förstå hela processen. Då arbetet inleddes lades inget fokus på hur komposittillverkningen 

skedde eftersom det avgränsades från på grund av tidsbrist. Att förstå hur komposit fungerar kunde gett 

författaren större förståelse för hur arbetet med att stabilisera kompositprocesser går till. I 

examensarbetet blev det bara principiellt förklarat hur man bör gå tillväga för att stabilisera processer 

men författaren har insett att komposit är ett väldigt svårt material att arbeta med. Materialet sägs på 

Saab vara ”levande” då det är väldigt svårt att förutspå dess utformning. Detta påverkar 

genomförbarheten att stabilisera processer i anknytning till kompositprocesser. Av denna anledning 

förklaras det i avsnittet om vidare studier att man bör forska i hur kompositen beter sig i alla 

tillverkningsförhållanden. 

7.3 Studiens bidrag 

Examensarbetet har genom grunder i SPS ställt många frågor till organisationens dagliga arbete vilket 

vridit huvuden mot det faktum att organisationen bör ta steg mot just SPS och dess fördelar. Idag sker i 

stort sett all återkoppling kring kontroller och inspektioner.  Genom att istället besitta en välförstådd 

process kan inspektioner reduceras och därmed även de kostnader som de innebär. Under tiden som 

författaren genomförde sitt examensarbete hjälpte även författaren till i förbättringsprojekt där han med 

sin bakgrund i Six Sigma kunnat tillföra statistiska bevis för hur processer förändrats över tid. Andra 

anställda i projektet har därför fått en insikt i att många verktyg från Six Sigma-metodiken är väldigt 

användbara till att utreda processers beteenden.  

Under examensarbetet kartlades processen för Inspektion och Kontrollmätning. Kartläggningen av 

processen kan införas i affärssystemet för att mer detaljerat beskriva processen än den kortfattade 

information som idag finns beskrivet i affärssystemet. Processdokumentationen kan därför utöka 

noggrannheten i organisationens affärssystem. Vidare har även kartläggningen lagt grund i att definiera 

processtegen kring kontrollmätningen vilket kan leda till material för nyanställda att läsa igenom inför 

deras nya arbetsuppgifter. 

VM-systemet som utvecklats kan leda till stora förändringar inom kulturen i organisationen. Vid intervjuer 

förstods att det idag inte är många anställda som får återkoppling om huruvida deras arbete leder till 

produkter av kvalitet. Att införa ett system som är öppet för alla att titta på och klicka runt i kan så många 

frön i anställdas huvuden vilket kan leda till diskussioner mot förbättringar av processer. 

Även om examensarbetet genomfördes med förutsättning för processen av Large Cargo Door har 

författaren försökt hålla analyser och diskussioner på ett sådant plan att arbetet skall kunna lägga grund 

för liknande förbättringsarbeten inom organisationen. För externa organisationer kan arbetet säkerligen 

användas hos organisationer med liknande förutsättningar. Om den externa organisationen redan 

använder sig av SPS kan arbetet vara aningen redundant. En insikt som kan användas är dock att 

utformandet och användandet av VM-system kan leda till anställdas förståelse för processer vilket som 

tidigare nämnt kan leda till viktiga diskussioner. Dessutom kan summeringen av litteraturstudien ge 

externa organisationer möjlighet till att själva utveckla VM-system utefter riktlinjerna i litteraturstudien. 
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7.4 Vidare studier 

Nyttan av detta examensarbetes fortsatta forskning kommer främst att infinna sig på Saab då analysen 

och implementering utgått från Saabs dagliga arbete. Förutsättningarna är mest troligtvis inte de samma 

hos en annan organisation. Externt kan detta examensarbete dock ge insikt i hur man kan gå till väga för 

att kartlägga en process på ett företag där det kan vara svårt att hitta flera säkra källor till information. 

Som tidigare nämnt är den främsta nyttan internt på Saab. En av de starkare aspekterna med 

examensarbetet är att förbättringsförslagen diskuterats på en nivå så att förbättringsförslagen skall kunna 

användas på fler avdelningar med liknande kontroll- och inspektionsprocesser. Själva VM-systemet som 

utvecklats har sin styrka i att det är enkelt att förstå men vad som bör forskas i är om det går att koppla 

samman CAD-program till VM-systemet för att kunna vrida och vända på en artikel medan man analyserar 

dess anmärkningar. Även FMEA-processen kan vara applicerbar i fler förhållanden för att på ett metodiskt 

sätt redogöra vilka mätpositioner och faktorer som påverkar en process.  

Något som hade varit väldigt givande för detta examensarbete är att eftersom arbetet behandlar 

produkter inom komposit borde det finnas tydligt beskrivet hur kompositen fungerar vid tillverkning. Det 

som författaren hade behövt var en tydlig framställning av vilka faktorer som påverkar komposit-

tillverkningen, med den hade författaren kunnat ge exempel på hur processen skulle kunna styras efter 

tillverkningen. Författaren fick dock inte förutsättningar för att genomföra denna del av arbetet, och det 

föll även utanför arbetets tidsram. Vidare är produktionen och dess faktorer även konfidentiell men hade 

gjort examensarbetet mycket tydligare. Av denna anledning föreslår författaren att Saab bör lägga mer 

forskning till att definiera hur kompositen beter sig under de rådande tillverkningsförhållanden man har.  
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Appendix 

Appendix A – Intervjustruktur för dagens process 

Intervjun inleds med en introduktion där författaren först och främst frågar om personen har möjlighet 

eller vill vara med på en intervju om hens arbetsuppgifter. Om personen godkänner intervjun så inleds 

intervjun med en kort förklaring kring att hen intervjuas för ett examensarbete där målet med arbetet är 

att dra slutsatser kring hur dagens process förhåller sig till processvisualisering och huruvida anställda tar 

del av denna information. Intervjuobjektet får även förklarat att informationen hanteras enligt GDPR (se 

framförallt GDPR Kap II - Principer) och får enligt GDPR begära anonymitet om hen så önskar. 

Fortsättningsvis förklarades att intervjuobjektet har rätt att begära exakt vad informationen används till 

om förklaringen kring examensarbetet inte är tillräcklig. 

Den information om intervjuobjektet som skrevs ned vid godkännande var: 

1. Namn   

2. Arbetsposition/-uppgift 

Intervjufrågorna ställdes som följer: 

1. Vad är din position/arbetsuppgift inom företaget 

2. Hur länge har du jobbat på denna position/arbetsuppgift? 

3. Har du jobbat med liknande arbetsuppgifter innan? 

4. Kort beskrivet, vad innebär din arbetsuppgift? 

5. Vad är målet med din arbetsuppgift? 

6. Vet du vad meningen med din arbetsuppgift är? 

7. Har du bra koll på hur dagens process ser ut? 

a. Var från ankommer produkter till dig? 

b. Var skickar du produkter vidare? 

c. Vad rapporterar du in? 

d. Hur används information du rapporterar in? 

8. Får du någon visualisering om processen du arbetar med? 

a. Vet du vad som är bra med dagens process? Varför? 

b. Vet du exakt var dagens problemområden med processen är? 

c. Berättas dessa för dig eller har du själv tagit reda på dessa? 

9. Känner du att det är någonting som är oklart med din arbetsuppgift, om ja, i så fall vad? 

10. Skulle du vilja tillägga något som kan vara av vikt för examensarbetet? 

Intervjun avslutas med observation för intervjuobjektets arbetsuppgift där ytterligare, mer öppna frågor 

ställdes för att kunna kartlägga dagens process. 
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Appendix B – Intervjuobjekt 

 

Intervju-
objekt nr: 

Namn Befattning Konversationsstruktur(er) 

1 [Censurerats] Manager Operations Management System Mail 

2 [Censurerats] Kvalitetschef Ostrukturerad 

3 [Censurerats] Kvalitetsingenjör, Six Sigma Black Belt Ostrukturerad/Observation 

4 [Censurerats] Mättekniker/Programmerare Ostrukturerad 

5 [Censurerats] Mättekniker/Programmerare Ostrukturerad 

6 [Censurerats] Mätoperatör Halvstrukturerad/Observation 

7 [Censurerats] Mätoperatör Halvstrukturerad/Observation 

8 [Censurerats] Mättekniker Ostrukturerad 

9 [Censurerats] Verkstadstekniker Ostrukturerad 

10 [Censurerats] Verkstadschef Ostrukturerad 

11 [Censurerats] Produktionstekniker Ostrukturerad 

12 [Censurerats] Lean director Ostrukturerad 
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Appendix C – Exempel på XLSX-mallar 

Mall I – Denna mall sparar en enskild mätnings värden i ERP för varje enskild tillverkning 

 

Mall II – Denna mall samlar och sparar alla enskilda mätningar i en och samma fil 
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Appendix D – Rekommendation kriterier, SIPOC och FMEA 

FMEA-processen består av 10 steg och har baserats på Pyzdek (1976) och Brook (2017). Till processen hör 

blanketter vilka finns i Appendix D – Rekommendation kriterier, SIPOC och FMEA.  

1. Definiera systemet/processen som analyseras. Identifiera alla processteg och komponenter till 

produkten, tänk på 

 alla systemnivåer, reflektera efterföljande processer, vad kräver de? 

 alla systembegränsningar 

 att definiera operationer, vad som inleder operationer och vad som slutför dem 

2. Illustrera processen genom kartläggning 

 Framför krav vilka processer ställer på varandra 

3. Genomför en SIPOC för varje process som vill undersökas 

 Från steg 1-2, illustrera processen under Process i SIPOC 

 Börja med att skriva ned Outputs från processen. Använd exempelvis brainstorming, 

negativ brainstorming, ’5 whys’, Orsaks-verkan-diagram (Ishikawa-diagram) 

 Identifiera sedan kunderna till outputs under Customers 

 Identifiera inputs till processen under Inputs 

 Till sist identifieras Suppliers till inputs 

 Se till att blanketten är läsbar efter alla idéer 

4. Från stegen av SIPOC, lista dessa i FMEA-blanketten. För varje processteg; 

 identifieras potentiella felsätt på funktioner och komponenter 

 definieras effekten vilka dessa felsätt har på funktionen, komponenten, systemet eller 

kunden 

 identifieras uppkomsten av felsättet 

 identifieras nuvarande kontrollåtgärd, om en existerar 

5. Evaluera varje felsätt på skala 1-10, där 10 är mest allvarlig, i termer om 

 felsannolikhet (F) 

 allvarlighetsgrad (A) 

 upptäcktssannolikhet (U) 

6. Multiplicera F x A x U för att få fram riskprioritetsnumret (RPN) 

7. Prioritera de felsätt med högst RPN och avgör en åtgärd vilken kan lösa felsättet 

8. Avgör vem som är lämplig att vara ansvarig för åtgärden 

9. Ponera att åtgärden genomförs, gör om steg 5-6 i den högra sektionen av blanketten 

10. Prioritera de lösningar med lägst RPN 

Informationen om KC, CI och SR, SIPOC och FMEA nedförs i ett processkontrollsdokument, PCD, se 

beskrivning senare i detta kapitel. Dokumentet skall vara levande på så sätt att KC, CI och SR, SIPOC och 

FMEA skall kunna ändras utefter hur processen eller produkten ändras. 

Beskrivning av processkriterier 

Key Characteristics (KC) är de egenskaper eller funktioner vilka har en signifikant påverkan på en produkts 

passform, funktion, prestanda, livscykel eller producerbarhet, vilken behöver specifik åtgärd eller handling 

för att tillgodose syftet att kontrollera variation. Vidare innebär KC även varje artikels, delsystems eller 

produkts utvalda geometriska-, materiella, funktionella- och/eller kosmetiska egenskaper, vilka i syftet för 
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variationskontroll kräver särskild handling mot verkställande för att möta kundkrav och för att öka 

kundtillfredsställelse. 

Critical items (CI) är de artiklar som har en signifikant påverkan på tillhandahållandet och användningen 

av en produkt eller tjänst vilken behöver specifik åtgärd eller handling för att bedrivas på ett adekvat sätt. 

Här inkluderas faktorer som säkerhet, prestanda, passform, funktion, producerbarhet och livscykel etc. 

Till Critical items kan även Key Characteristics tillhöra. 

Special requirements (SR) är de speciella krav som identifieras av kunden eller bestäms av organisationen, 

för vilka stor risk föreligger att ej bli uppfyllda och därmed behöver ingå i en riskhanteringsproess. De 

faktorer som bestämmer dessa krav inkluderar produkt- och processkomplexitet, tidigare erfarenhet och 

produkt- och processmognad. Exempel på dessa inkluderar prestandakrav vilka tänjer gränser för 

industrins för närvarande förmåga, eller krav som bestäms av organisationen som påfrestande för 

organisationens förmågor kring teknik och-/eller process. 

Process KCs är de mätbara egenskaper för en process vilkas kontroll är essentiella för att övervaka 

variationen på artikel- eller system KCs. Även här behövs en ägare av Process KC för att säkerställa att det 

upprätthålls och ständigt förbättras. 

Substitute KCs är egenskaper vilka behöver identifieras då kunddefinierade KCs inte är mätbara i den för 

närvarande produktionsmiljön. Dessa KCs behövs mätas för att säkerställa produktens överensstämmelse 

mot kundkraven.  

Process Control Document (PCD) är ett dokument vilket beskriver planen för att upprätthålla kontroll över 

variationen bland KCs. Detta är ett så kallat levande dokument som kan ändras för att återspegla aktuella 

och tidigare aktuella KCs, se ett exempel i EN9103 (Swedish Standards Institute, 2014). 
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Appendix E – Rekommendation ledningens media 

Excelmall för en artikel, fliken MAIN. Alla mätningar för artikeln och dess mätvärden samlas i denna mall. 

För att tydligare se varje mätposition, var för sig, sparas dessa positioner som exempelvis KC, SR och CI 

under egen flik. Detta är ett mer utförligt exempel på Mall II från Appendix C – Exempel på XLSX-mallar Se 

fortsättning nästa sida. 
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Aktiv flik är fliken Position 1. Under varje flik för mätposition är utseendet som bilden visar. 
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Appendix F – Rekommendation Arbetares media 
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Appendix G – Val av styrdiagram för återkoppling 

Val av styrdiagram, översatt från (Brook, 2017) 
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Appendix H – Genomförandet av litteratursökningen 

För att söka efter relevant litteratur har flera databaser använts, se tabell XXXXX. Vid sökningen letades 

främst efter vetenskapliga artiklar under peer review men i några av databaserna kunde även 

examensarbeten ingå genom databasen DiVA. Själva examensarbetena utgör inga källor till 

examensarbetet men kunde ge tips på vidare sökord. Peer review innebär att artiklar kritiskt granskats av 

experter inom området för artikeln. Sökningen gjordes genom fritextsökning på antingen engelska eller 

svenska, detta för att få ta del av ett större utbud. De sökorden som användes kan ses i tabell XXXX.  

För att begränsa sökningar användes i en del fall AND, vilken är en boolesk operator som syftar till att 

begränsa sökningen till de sökorden som sammankopplas av AND-operatorn. Sökorden kombinerades 

med sökorden visualize, process performance eller performance management. Trots att sökningen 

begränsades till dessa kombinationer var ändå resultatet av sökningarna väldigt utbrett, vilket i de allra 

flesta fall innebar fler än 50 resultat per sökning. Eftersom resultaten var många avgränsades först 

litteratursökningen till de 20 första resultaten vilka sorterades efter antal citeringar. Efter det genomlästes 

titeln av arbetet för att förstå om artikeln kunde vara relevant att se över. Av dessa urval genomlästes 

sedan abstract för att förstå om artikeln var relevant till examensarbetet. Om abstractet visade på 

relevans lästes artikeln igenom för att få vidare perspektiv om artikeln kunde bidra till examensarbetet. 

Dessa avgränsningar mynnade ut i nio artiklar som använts i litteraturstudien till examensarbetet. 

Då författaren genomfört sitt examensarbete på Saab har det i vissa fall varit svårt att förbli objektiv kring 

vad som kan leda till ett arbetssätt för systematisk visualisering. I samband med intervjuer och möten med 

anställda samt litteratursökningen växte ämnet om Visual Management och Kvalitetsledningssystem fram 

varpå dessa ämnen genomgicks noggrannare för litteraturstudien. Inom Visual Management ingår så 

kallade informationstavlor vilka av det finns många på Saab. Av denna anledning bedömde författaren att 

det var fördelaktigt att fortsätta på samma familjära spår som informationstavlorna innebär. 

Kvalitetsledningssystem finns även dessa på Saab men är inte utvecklade fullständigt i de fall som relaterar 

till statistisk processtyrning, vilket examensarbetet kontinuerligt växte mot. 

 


