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Sammanfattning  
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vilka effekter som Metso Paper 
Service i Sundsvall har fått genom att införa kvalitetsstandarden ISO 9001:2000.  
Det är framförallt implementeringen av den nya arbetsmetodiken Ständiga 
förbättringar som har undersökts. Det har skett genom en fallstudie med både en 
kvantitativ och kvalitativ metod.  
 
Ständiga förbättringar är ett arbetssätt fokuserat på kontinuerlig ökning av 
effektiviteten för att uppnå uppsatta mål. Detta sker ofta genom att organisationen 
genomför stora delar av förändringsarbetet i små men effektiva team.  
 
Effekterna av att Metso har infört detta system är många. Framförallt har möjligheten 
till påverkan på förändringsarbetet ökat. Studien visar bland annat också på en 
signifikant ökning av såväl medarbetarnas motivation och engagemang som antalet 
förslag till förbättringar. I slutet av denna dokumentation finns rekommendationer för 
att förfina det uppbyggda systemet ytterligare. 
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Abstract 
The purpose of this thesis has been to investigate the effect of introducing the quality 
standard ISO 9001:2000 at Metso Paper Service in Sundsvall. The investigation has 
been focused on implementation of the new method of work, Continuous 
improvements. The implementation has been studied in a case study with both a 
qualitative and quantitative method.  
Continuous Improvements is a way of working focused on continuously increasing the 
efficiency and having the purpose of achieving the formulated goals. This is often 
accomplished by the organisation carrying out the changing process to a great extent in 
small but efficient teams.  
The effects of Metso’s introduction of the system are many. Above all the possibility 
of influence on the changing process has increased. This study also shows significant 
increase of the motivation and engagement of the employees as well as the number of 
ideas of improvements. This documentation ends with recommendations for further 
improvements of the system. 
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Rapporten inleds med bakgrund, syfte och 
preciserade frågeställningar. Jag har även lagt till 
läsanvisningar för att på så sätt guida läsaren till 
önskad information. 
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1.1 Bakgrund 

Allt fler företag fokuserar på kvalitén på sina produkter och utförda tjänster. 
Standardiserade system för hur företagen ska förbättra kvaliteten har skapats 
och förnyas och förbättras hela tiden för att bringa kvalitetsarbetet till en så hög 
nivå som möjligt. ISO 9000-standarden har relativt nyligen kommit ut i en ny 
version; ISO 9000:2000. Före den 15:e december, 2003, var företag med 1994 
års version tvungna att omcertifiera sig enligt den nyare standarden eller riskera 
att förlora sitt certifikat.  
 
Denna rapport är dokumentationen av ett examensarbete som är upplagt som en 
fallstudie av kvalitetsprojektet BIKE på Metso Paper Service i Sundsvall. 
Examensarbetet är en avslutning på Civilingenjörsprogrammet Industriell 
ekonomi (I-linjen) vid Linköpings Tekniska Högskola (LiTH) och omfattar 20 
poäng. Metso Paper Service har genom BIKE-projektet bland annat tagit fram 
och infört sina arbetsprocesser enligt ISO 9000:2000-standarden. Företaget har 
också lagt tyngdpunkt på förändringsarbetet med utgångspunkt från 
standardens rekommendationer av Ständiga förbättringar. Arbetet med 
Ständiga förbättringar går till stor del ut på att skapa effektiva projektgrupper 
som gemensamt skall genomföra stora delar av förändringsarbetet på företaget 
framöver. 
 
Över 100 fel i Metsos fiaskofabrik 
SUNDSVALL 2003-07-10 [03:00] 
Metso Papers masonitfabrik i Wales ska ha haft över 100 fel. 
Fel som enligt ägarna var så allvarliga att fabriken obönhörligen gick under. En 
expert på området ger Metso hård kritik och använder uttryck som "ett totalt 
fiasko". 
 
Det var en lång rad problem som cheferna på Metso Papers fiaskoartade 
masonitfabrik i Wales hade att tampas med. Under de knappa 2,5 år som fabriken var 
igång stötte de på över 60 tekniska problem. Det visar den tekniska dokumentation 
som bifogas den stämningsansökan om 180 miljoner kronor som lämnats in mot 
Metso Paper Sundsvall… 

Figur 1 Detta var huvudnyheten i Sundsvalls tidning. (ST, 2003-07-10) 

Metso Paper arbetar intensivt med att öka kvalitén på sina produkter (Ex. I 
detta fall avdelningen Panelboard) och tjänster (Ex. Service) för att göra allt för 
att slippa flera fall likt detta som tidningsartikeln ovan beskriver. 
Förhoppningsvis bidrar mina resultat till ytterligare kunskap kring 
kvalitetsledningsarbete i allmänhet och ISO 9000 med metodiken Ständiga 
förbättringar i synnerhet. I många avseenden tror jag att företag kan vinna 
mycket på att anamma valda delar av det som presenteras på följande sidor. 



1 - Inledning 
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1.2 Uppgiftsformulering 

1.2.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att göra en fallstudie av företaget Metso 
Paper Service i Sundsvalls införande av ISO 9001:2000-standard. Framförallt 
har den nya arbetsmetodiken och delen Ständiga förbättringar studerats. 

1.2.2 Preciserade frågeställningar 
 
§ Hur har Metso Paper Service i Sundsvall gått tillväga vid 

implementeringen av kvalitetsprojektet BIKE och arbetsformen 
Ständiga förbättringar? 

 
§ Vilka effekter har företaget fått av att arbeta efter och certifiera sig 

enligt kvalitetsledningssystem ISO 9000, med tyngdpunkt på Ständiga 
förbättringar? 

 
§ Vilka är de viktigaste praktiska förändringarna i samband med 

övergången till den nya 2000-standarden? 

1.2.3 Mål 

Huvudmål  
Mina och Metsos huvudmål för examensarbetet är att genomföra en fallstudie 
av kvalitetsprojekt BIKE hos Metso Paper Service i Sundsvall. I fallstudien 
kommer att finnas rekommenderade åtgärder som bör göras för att 
implementeringen och det fortsatta arbetet med standarden ska bli 
framgångsrikt. 

Primära delmål  
Examensarbetet kommer att bestå av:  
v Enkätundersökningar om hur personalen anser att den nuvarande 

förbättringsverksamheten fungerar. 
v Framtagning av underlag för en mjukvara för hantering av 

förbättringsförslag i metodiken ”Ständiga förbättringar” enligt ISO 
9001:2000-standarden. Detta ska ligga till grund för antingen inköp av 
en redan färdig produkt eller beställning av ett anpassat program. 

v Sammansättning av effektiva förbättringsgrupper och till viss del 
utbildning av koordinatorer till förbättringsgrupperna. 

v Intervjuer och en andra omgång enkätundersökning med delar av 
personalstyrkan, dels baserat på deras svar på de första enkäterna, och 
dels baserat på hur de tycker att den nya förändringsverksamheten 
Ständiga förbättringar fungerar. 
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v Intervjuer med kunder till Metso Paper Service. Dels för att få en bättre 
bild av vad kunderna tycker om företaget och dels för att utforma en 
bedömningsmall på kundtillfredsställelsen efter utförda underhålls- och 
servicejobb, samt efter inköp av nya reservdelar. 

Sekundära delmål  
Examensarbetet kommer även, i mån av tid, och i begränsad omfattning att 
bestå av:  
v En litteraturstudie om andra företags införande av standarden ISO 

9001:2000 och deras framgångsfaktorer som kan vara relevanta för 
Metso Paper Service. 

v En studie av framtagning av företagets olika processer och aktiviteter i 
linje med Metso Paper Service införande av ISO 9001:2000. 

v Översyn av företagets hantering och beräkning av 
kvalitetsbristkostnaderna. 

Effektmål  
De direkta effekterna av examensarbetet kan sammanfattas som: 
v Företaget Metso Paper Service i Sundsvall får viss vägledning med 

implementeringen av ISO 9001:2000-standarden och framförallt delen 
Ständiga förbättringar. 

v Företaget får en dokumentation på utfört arbete med tidigare 
genomförda och implementerade delar av ISO 9001:2000-standarden. 

v Företaget får hjälp med utvärdering av befintliga mjukvaruprogram för 
stöd vid införandet av Ständiga förbättringar, samt viss hjälp vid 
utformandet av ett eget program om det blir det valda alternativet. 

v Företaget får bättre inblick i kundernas önskemål vid tjänsteinköp från 
Metso, för att på så sätt kunna öka kundtillfredställelsen. 

1.3 Läsanvisningar 

Denna rapport är lång och innehåller många skilda delar. För den läsare som 
endast är intresserad av vad jag kommit fram till rekommenderas Resultat och 
analys samt Slutsatser och rekommendationer. Vid tidsnöd går det bra att bara 
läsa slutsatserna och rekommendationer men då förloras mycket av substansen 
i mitt resonemang. 
I metodkapitlet redovisar jag mitt tillvägagångssätt och motiverar de vägval jag 
gjort. Detta kapitel kan framförallt vara till nytta för andra som själva planerar 
att genomföra en liknande undersökning. 
I den teoretiska referensramen finns ett urval av relevanta utdrag från litteratur i 
ämnet, artiklar, sammanfattningar av föreläsningar etc. 
I kapitlet resultat och analys finns en beskrivning av hur företaget har gått 
tillväga under sista delen av projektet BIKE. Här presenteras även 
enkätundersökningarna och intervjuerna. Slutligen finns en sammanfattning i 
Slutsatser och rekommendationer. 
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Under detta kapitel finns lite bakgrundsinformation 
om Metso Paper som företag och Service i 
Sundsvall där jag gjort detta examensarbete. Här 
finns även lite fakta om Metsos nya strategi Future 
Care och starten av kvalitetsprojektet BIKE. 



 Effekter av att införa Ständiga förbättringar 
– En fallstudie av förändringsprocessen vid implementering av 

ISO 9001:2000 genom kvalitetsprojektet BIKE på  
Metso Paper Service i Sundsvall 

 

 

 

6 

2.1 Metso Paper och Service i Sundsvall 

2.1.1 Metso Paper 
Metso Paper är världsledande inom konstruktion och tillverkning av system 
och maskiner för massa- och pappersindustrin. Bolagets omsättning 2003 var 
EUR 1651 miljoner, vilket var 7 procent lägre än 2002 då den var EUR 1778 
miljoner. Resultatet före bokslutsdispositioner 2003 var EUR 68,3 miljoner, 
jämfört med EUR 129,3 miljoner för 2002, vilket innebar en minskning med 47 
%. Personalvolymen var cirka 9 000. (metsos intranet, 040205) 
 
Metso Paper tillhör koncernen Metso, en global leverantör av industrimaskiner 
och system. De andra kärnverksamheterna inom koncernen är Metso Minerals 
(sten- och mineralprocesser), Metso Automation (automation och 
kontrollteknologi), och Metso Ventures (sammanslagen enhet för 
utvecklingsbolag). 2002 hade hela koncernen en total omsättning på EUR 4.7 
miljarder, där ungefär 34 % (ökning med cirka 6 %) kom från eftermarknaden i 
form av reservdelar, underhåll och service. Koncernen hade en personalvolym 
på cirka 28,500 anställda. Metso finns på börsen i Helsingfors, eftersom det till 
största delen är finsktägt, samt på börsen i New York (metsos intranet, 
031101). Jorma Eloranta, tillträdde posten som Metsokoncernens verkställande 
direktör den 1 mars 2004 (sundvall.metso.com, acc. 2004-03-10). 
Metso Paper formades sommaren 1999 genom en sammanslagning av Valmet 
och Rauma. Valmet Corporation Paper Technology började som Valmet 
Appleton i USA 1983 och har sedan dess expanderat genom egen utbyggnad 
och företagsförvärv världen över. Rauma bestod av 4 delar: Berg/mineralkross, 
Neles (automatiska system), Timberjack (skogsmaskiner, är sålt) samt Sunds 
Defibrator. Valmet Corporation (Paper Technology) från Valmet och Sunds 
Defibrator (Fiber Technology) i Sundsvall från Rauma slogs samman till Metso 
Paper (metsos intranet, 031101). 
 
Metso Paper är idag organiserat i sex affärslinjer: 
• Papper 
• Kartong 
• Mjukpapper 
• Mekanisk massa 
• Kemisk massa 
• Service 
De olika affärslinjerna motsvarar till största delen kundgrupperna och har ett 
helhetsmässigt ansvar för processeffektivering, maskinmodernisering och att 
nya processlinjer införs. De har i vissa avseenden egen budget och juridiskt 
ansvar.(intermetso, 2/2003)
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Metso Paper håller just vid skrivandet av detta examensarbete att (ytterligare en 
gång på kort tid) omorganiseras. Från och med den 1 april 2004 kommer Metso 
Papers organisation vara uppdelad i fyra affärslinjer och fyra 
huvudmarknadsområden. De fyra affärslinjerna kommer att vara: 
• Paper Business Line 
• Board Business Line 
• Tissue Business Line. 
• Fiber Business Line 
(Affärslinjerna för Mekanisk och Kemisk massa slås samman) 
 
Metso Papers fyra huvudmarknadsområden är: 
• Asia-Pacific/Sydostasien 
• Europa 
• Nordamerika 
• Sydamerika 
 
”Affärslinjerna är ansvariga för såväl samtliga segment som för sina 
produktenheter/PU. Affärssegmenten innehåller Nya processer, Ombyggnader 
samt Eftermarknad (servicetjänster för eftermarknaden). Affärslinjernas 
ansvarsområde täcker därmed kundprocessernas hela livscykel. Service 
Business Line kommer att integreras i affärslinjerna.”, Metso Papers VD, 
Bertel Karlstedt, Mars 2004 (sundvall.metso.com, acc. 2004-03-10) 

2.1.2 Metso Paper i Sundsvall 

Metso Paper Sundsvall AB 
Tre av de tidigare sex affärslinjerna finns representerade i Sundsvall: 
• Mekanisk massa 
• Kemisk massa 
• Service 
, samt att Metso Ventures är representerat av Panelboard (från det tidigare 
företaget Sunds Defibrator), vilket numera är en egen juridisk enhet. De 
stödfunktioner som finns är Personal, Ekonomi, Kontorsservice, 
Informationsteknik och Patent. 
I Sundsvall finns även en enhet ur Metso Automation 

Metso Paper Service i Sundsvall 
Processlinjen Service omfattar nätverk för underhåll, servicecenter, logistik och 
fjärrövervakning. Organisationen har strukturerats om till denna nya affärslinje 
med start från mitten av år 2003. 
 
Service i Sundsvall är numera organiserat med huvuddelarna: 
• Roll Services 
• Mill Maintenance 
• Spare Part Services 
• Logistic Center 
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Det finns även stödfunktionen såsom: 
• Workshop (För Roll Services och Mill Maintenance) 
• Product Sales Coordination 
• Controller 
• Quality/Administration 
• IT/Systems 
 
Totalt är det 154 anställda på Service i Sundsvall (2003-09-26). 
 
Det finns 40 andra Serviceenheter i varierande storlek världen över. 

2.1.3 Affärskonceptet Metso Future Care 
 

 
Figur 2 Pappersfabrik där hela flödet finns med från stock till papper. Tanken 
med affärskonceptet Metso Future Care är att Metso Paper ska vara med i 
utvecklingen av hela underhållsverksamheten. 

 
"Teknologiskt är vi starka, men när det gäller tillämpningen av 
servicetänkandet står vi delvis inför nya utmaningar. Genom precisering av 
Metso Papers strategi och förnyelse av vår verksamhetsmodell, stärker vi 
expert- och servicetjänstens roll i enlighet med affärskonceptet Metso 
Future Care.", Metso Papers VD, Bertel Karlstedt, April 2003. 
(intermetso, 2/2003) 
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Genom affärskonceptet Metso Future Care är det tänkt att alla av Metso 
ingående sammanslagna bolag skall hitta en gemensam nämnare. 
 
"Metsos kärnaffärsverksamheter är tekniskt sett olika, men ur kundservicens 
och Metso Future Cares perspektiv är deras grundläggande logik 
förvånansvärt likartad.", f.d. styrelseledamot Metso, Sakari Tamminen, 
April 2003. (intermetso, 2/2003) 

2.2 Starten av kvalitetsprojektet BIKE 

Bland annat som ett led i affärskonceptet Metso Future Care och inför 
omcertifiering från ISO 9001:1994 till ISO 9001:2000 startades ett 
kvalitetsprojekt på Metso Paper Service i Sundsvall i början av 2003. Projektet 
startades av före detta chefen för Metso Paper Service, Lars Eklund (nuvarande 
Metso Paper Service säljansvarig för Skandinavien). Till projektledare utsågs 
dåvarande kvalitetschefen Magnus Söderström (en av mina handledare) och 
projektet fick namnet BIKE.  
 
Det fanns från början (1993) inga egentliga kundkrav att Sunds Defibrator, 
numera Metso Paper Service Sundsvall, skulle inneha ISO 9000-certifiering, så 
som fallet många gånger brukar vara (se sidan 50). Dock såg ledningen på 
företaget att eventuellt i framtiden skulle sådana krav ställas vilket gjorde att, 
för att vara förberedd, arbetet för ett certifikat började ta fart. En mycket stor 
kund, Billerud fick Sveriges första certifikat, vilket även detta var en 
bidragande anledning för Sunds Defibrator (Metso Paper Sundsvall) att börja 
arbetet mot ISO 9000-certifieringen. 
 
Företaget fick sedermera ISO 9000-certifikat med 1994 års standard, men inför 
uppdatering till den nya standarden 2000 fick Metso Paper i Sundsvall 7 
stycken mindre anmärkningar i den första revisionen. Dessa var tvungna att 
åtgärdas innan 15 december, 2003, för att företaget skulle få det nya 
certifikatet. Av dessa anmärkningar var det enbart en som direkt berörde 
Service: 
 
Att verksamhet skul le vara mera processorienterad. 
Dock ansågs det i samband med detta även närapå nödvändigt att: 
Bygga ett fungerande system för Ständiga förbättringar. 
Det var även viljan att skapa en ännu bättre arbetsplats som startade detta 
arbete. Inte heller denna gång fanns det något egentligt kundkrav eller styrning 
från Metso koncernen med krav på certifiering. (Metso revision, 2003) 
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Projektgruppen som höll i förändringsarbetet arbetade mycket för att ”sälja in” 
projektet mot ledningen. Detta genom att visa att det går inom ramen för den 
nya strategiska inriktningen ”Future Care” från koncernledningen. I korthet går 
denna inriktning ut på att rikta in hela koncernen mot  
a. eftermarknaden av pappersmaskiner såsom underhåll och service. 
b. ett bättre kvalitetstänkande. 
(Se även sidan 8) 
Att ”sälja in” projektet för hela organisationen kan ses som mycket viktigt för 
att få det stöd och resurser som behövs (se även sidan 68). 
 
Tidigt ansågs det även viktigt med någon typ av symbol. Alla som ingick i 
projektet med BIKE samt alla övriga på Serviceavdelningen fick därför en svart 
jacka. Att skapa denna vi-anda tidigt i ett projekt kan vara mycket viktigt (se 
även sidan 68). 

Processorientering 
De tydligaste och viktigaste arbetsrutinerna på Service kan anses bestå av 8 
stycken processer. Av dessa fanns det redan framtaget färdiga 
processbeskrivningar, men inte processkartor, på 4 stycken vid starten av 
BIKE-projektet. Dessa var: 
1. Reservdelar, inklusive Inköp, lager och distribution 
 (Dessa är organisatoriskt sammanslagna i logistikavdelningen.) 
2. Fältservice 
3. Verkstaden (Reparation) 
4. Försäljning (3 delar som är sammanfogade till en del) 
(Skillnaden mellan processbeskrivning och processkarta, se sidan 41.) 
De processer där det från början varken fanns någon utarbetad beskrivning eller 
karta var:  
1. Produktutvecklingen 
2. Produktlansering 
3. Målstyrning 
4. Förbättring/återföring (Ständiga förbättringar) 

Ständiga förbättringar 
Systemet för förbättringsverksamheten var tvunget att ses över eftersom den 
dåvarande idé- och förbättringsverksamheten och databasen Feedback inte 
ansågs tillfredsställande. Metso använde sig i detta arbete framför allt av teorin 
bakom Ständig förbättring (Kaizen) och till viss även teorin bakom Sex Sigma. 
Se Referensramen med Kaizen på sidan 54 och Sex Sigma på sidan 57. 
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Namnet BIKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 

Organisation Produkter Marknadsföring Mål 
 
Projektet fick namnet BIKE på grund av att de två viktigaste beståndsdelarna i 
företagets affärssituation (produktions- och affärskonceptet) kan liknas av två 
rullande cykliska system (hjul) och med de framarbetade processerna 
däremellan (kedja och utväxling). Det viktigaste nu och i framtiden är att 
kunderna centreras och belyses (lampa). För att styra de operativa och taktiska 
besluten åt samma håll som de strategiska under det totala förloppet behövdes 
någon typ av målstyrning (styret) läggas till och därmed var cykeln sluten. 

Tidigt förarbete 
En grupp från det ursprungliga Sunds Defibrator hade mycket tidigt intresserat 
sig för Ständiga förbättringar. De studerade tankarna som ligger bakom 
Ständiga förbättringar. De gjorde även en omfattande litteraturstudie och studie 
av andra företag, hur de hade gått tillväga för att ta fram processbeskrivningar 
och implementera Ständiga förbättringar i det dagliga arbetet. Dessa företag var 
bland annat: IKEA, Posten, Candelia och Lindab. Denna grupp bildade även 
”arbetsenheten” Ständiga förbättringar. 
 
Under övergångsperioden från förstudien till starten av BIKE Fas 1 fortsatte 
”arbetsenheten” Ständiga förbättringar att engagera sig. Organisationen 
Centrum för Ständiga förbättringar (CSF) och konsultbolagen C2 Management 
AB kontaktades och rådfrågades och en delegation från företaget besökte 
Riksforumet för Ständiga förbättringar. Deltagare från företaget var bland annat 
nuvarande kvalitetssamordnaren (Therese Lundberg), den ansvariga för den 
tidigare idé- och förbättrings verksamheten (Elisabeth Gustavsson) samt ett par 
fackliga representanter. 

Produktions- 
konceptet 

Affärs- 
konceptet 

Processer 
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2.2.1 BIKE FAS 1: Planering 
Genom det tidiga förarbetet och genom att engagera olika delar i 
organisationen kunde projektet få en grund för den kommande 
förändringsverksamheten i hela organisationen. All den insamlade 
informationen, erfarenheterna och kunskaperna överfördes till BIKE-projektets 
styrgrupp när den bildades. 
 
En PRAO-elev (Sofie Höglund) fick i denna fas uppgift att genomföra en 
mycket enkel intervju i form av sju frågor med 60 personer på företaget som 
bland annat handlade om deras inställning till kvalitet och 
kvalitetsledningsarbete. tre av frågorna var följande: 
• Vilka mål och strategier finns för Metso Paper Service i Sundsvall? 
• Vad tror du att våra kunder tycker om oss? 
• Vad anser du om kvalitén på våra produkter och tjänster? 
Det generella resultatet av denna undersökning visade att en stor del av de 
anställda (43 %) inte kunde redogöra vilka mål och strategier som Metso Paper 
Service i Sundsvall hade (detta var dock inte fullt statistiskt säkerhetsställt). 
Även 43 % av de anställda trodde att kunderna tycker bra om Metso som 
leverantör och det var 57 % som ansåg att kvalitén på företagets produkterna 
och tjänsterna var bra. 
 
Arbetsgruppen för Ständiga förbättringar jämförde nu även skillnaderna mellan 
det ”traditionellt svenska systemet” i form av idé- och förbättringsverksamhet 
och teorin bakom Ständiga förbättringar. Styrgruppen märkte här snabbt att det 
positiva var att få bort de individuella motsättningarna som det gamla systemet 
hade genererat, men även att det fanns motstånd till den kommande 
förändringen. Motståndet kom framförallt från vissa chefer som tyckte att detta 
skulle ta mycket tid från den "ordinarie verksamheten" och från facket som 
tyckte att det individuella ersättningssystemet för idéer fungerade bra.  
Detta var något som även Saab Ericsson Space i Göteborg hade känt av vid sin 
implementering (se sidan 59) och som konsultfirman Canea tog upp (se sidan 
64). 
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Två konsulter från Cap Gemini Ernst & Young (CGE & Y) Jeanette Wedin och 
Ann-Kristin Hilli anlitades och de genomförde tillsammans med större delen av 
företagets ledningsgrupp en pilotstudie i slutet av fas 1. Inriktning av 
pilotstudien var att ta fram hur försäljningsprocessen såg ut, det vill säga måla 
upp en processkarta. Här valdes just försäljningsprocessen på grund av att det 
redan fanns en klar processbeskrivning att utgå ifrån i databasen Sundsvall 
Handbook (bl.a. med arbetsrutinbeskrivningar för Metso Paper Sundsvall). 
Detta var huvudanledningen till varför ledningsgruppen valde just 
försäljningsprocessen i stället för att, som kanske skulle ha varit mer naturligt, 
beskriva hur deras beslutstöd såg ut (målstyrningsprocessen). Resultatet blev 
tyvärr inte helt lyckat i denna initiala processbeskrivning. Ledningsgruppen 
insåg att de skulle behövt studera rutiner och uppgifter mer, samt fått en mer 
omfattande bakgrundsinformation och behövt mer kunskap om upplägg av 
arbetsmetodiken från konsulterna. Detta blev en bra lärdom till de kommande 
mötena för alla arbetsgrupperna i fas 2. 

100 % 
Under fas 1 har även en symbolisk "målbild" tagits fram. Arbetsmetodiken som 
existerar mer som ett tankesätt har fått beteckningen 100 %. Innebörden av 
detta är att personalen hela tiden bland annat skall tänka på att sträva mot att 
kvalitén på det utförda arbetet skall vara just 100 %. Detta kan exempelvis 
betyda att: 
• De anställda ska sträva mot att vara 100 % nöjda med sin dag 

när de går hem. 
• Det är viktigt att tänka på att komma i tid till möten. 
• De anställda ska behandla varandras åsikter etc. på ett bra sätt. 
(Kommentar: Enligt en del anställda har detta tyvärr medfört en viss 
prestationsångest och det kan leda till en ökad stressnivå.) 
 
Slutligen planerades även mera i detalj vad som skulle ske i de två kommande 
faserna. 
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2.2.2 BIKE FAS 2: Framtagning av processkartor 
För de processer där det redan fanns framtaget processbeskrivningar sedan 
tidigare inriktades arbetet i den första så kallade "workshopen" (se bilaga 9) på 
att förbättra dessa rutiner ytterligare och direkt rita processkartor (se sidan 41). 
För de processer där det inte fanns processbeskrivningar startade arbetet med 
att ta fram dessa. 
 
I de totalt 2 till 3 stycken genomförda "workshops" för respektive arbetsgrupp, 
tittade de anställda på systemet av aktiviteter. Det vill säga processerna. De 
diskuterade även hur arbetet gick till i nuläget och processkartorna skapades. 
Det poängterades att det var mycket viktigt att processkartorna här inte 
"skönmålades" genom att personalen beskrev hur de skulle vilja arbeta, utan 
hur de verkligen arbetade i dagsläget. De uppkomna idéerna och förslagen på 
förbättringar särskildes istället och blev så kallade "förbättringsförslag".  
 
Under Workshopmötena användes en mycket enkel men bra teknik där ett stort 
brunpapper sattes upp på väggen. De närvarande fick via ett lappsystem i olika 
färger beskriva hur de arbetade. Under detta mötet diskuterades arbetsgången 
och förbättringsförslag skapades (totalt 317 stycken). Dessa applicerades i form 
av rosa lappar på brunpapperet. Mer information om systemet att ta fram 
processkartorna - se bilaga 9 Arbetssätt Workshop. 
 
De framtagna processkartorna överfördes till digital form med hjälp av 
PowerPoint enligt en fastslagen metodik och ett framtaget system vilket 
beskrev hur utseendet på de olika symbolerna skulle vara. Detta symbolsystem 
har efter detta använts även av andra delar av Metso Paper. Exempel på en 
processkarta samt symbolsystemet - se bilaga 10 Arbetssätt försäljnings 
processen. 
 
En av arbetsgrupperna i fas 2 valde ett par lättlästa böcker som fick cirkulera 
hos de övriga på företaget; Lars Nilsson (En av grundarna av C2 Management 
AB), "Den vakne jägaren", Louise Östberg; "Sätt kreativiteten i system" samt 
Anna Schalin; "Kaizen på svenska". Även en bok av Claus Moller (TMI), 
"Personlig kvalitet" gav uppslag till kommande arbetsinriktning. 
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Filmstaden 28 maj, 2003 
Inför slutrapporten för fas 2 spelade Metso in filmer som visade de framtagna 
processerna på företaget. Dessa filmer visades upp för hela den närvarande 
personalen (ca 110 av 154) på Filmstaden i Sundsvall 28 maj, 2003. Samtidigt 
presenterades de olika delprojektens resultat genom små teaterföreställningar 
direkt på scenen av de olika arbetsgrupperna. Filmerna handlade om 
1.Målstyrnings-, 2.Produktutvecklings-, 3.Produktlanserings-, 4.Försäljnings-, 
5.Reservdels-, 6.Fältservice- och 7.Verkstadsprocessen.  
 
Inledningsvis, innan visningen av filmerna om de olika processerna, fick 
publiken se en film som handlade om den framgångsrika ishockeyklubben 
Timrå IK. Den handlade till största delen om ishockeyklubbens samlade synsätt 
på verksamheten innanför och utanför rinken för att upprätthålla en hög kvalitet 
(matchresultat). Även denna film var nyinspelad av Metso och visades för att 
peka på vad ett vinnande lag kan ha för grundkoncept och grundinställning. 
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Intervju med Gert Skoglund, Ortviken. 
Till denna sammankomst spelades det även in en film baserad på en intervju 
med Gert Skoglund, driftchef på SCA Graphic, Ortvikens pappersbruk, en av 
Metso Paper Service Sundsvalls största kunder. De väsentligaste punkterna 
gällande Metso Papers kvalitet som Gert Skoglund tryckte på var: 
• 100 % för ett servicejobb är då alla leveranser sker enligt specifikationer. 
• 1 timmes stopp på en pappersmaskin genererar en förlust på ca 100 000 kr. 

(Kommentar: Det finns andra av Metsos kunder, exempelvis i Södra cell 
Mönsterås som ägs av Södra skogsägarna som räknar med en förlust på 
uppemot 180 000 kr per varje timme som systemet ligger nere.) 

• Eftersom papperspriserna reellt har sjunkit kontinuerligt sedan 1980-talet 
krävs att pappersbruk är mycket kostnadseffektiva. Givetvis gäller dessa 
krav även leverantörer, det vill säga bland andra Metso Paper. 

• De senaste 3-4 åren har kvalitén på levererade produkter som SCA:s 
pappersbruk fått via olika projekt varit försämrats. (Kommentar: Gert 
Skoglund säger här tyvärr inget specifikt om servicetjänsterna.). Detta 
kostar mycket pengar och medför givetvis att inköpsavdelningen kan se på 
Metsos konkurrenter som ett starkare alternativ. 

• SCA:s pappersbruk betraktar Metso som "en enhet". Detta kräver mycket 
god samordning för att de positiva synergieffekterna skall bli märkbara fullt 
ut, vilket han anser inte är fallet just då intervjun spelades in. Gert Skoglund 
bedömer att detta till största delen beror på hopslagningen av flertalet 
företag som bildade Metso och omorganisationen inom Metso. Gert 
Skoglund bedömde att personalen inte riktigt har funnit sina nya roller. 
(Kommentar: Enligt Olli Vaartimo, VD Metso Minerals sedan 10 år, beror 
detta mycket även på det svåra marknadsläget som råder just nu. 
(intermetso, 2/2003)) 

• Enligt Gert Skoglund var strukturen på organisationen enklare uppbyggd på 
Service (och Mekanisk massa) innan sammanslagningen till Metso. 
Eftersom Metso nu erbjuder en helhetslösning, för pappersindustrins del allt 
mellan stocken och det färdiga papperet, så kan och måste kunderna ställa 
högre krav på Metso. 

• Reklamationer kan ofta bli felaktigt behandlade på grund av den 
geografiska närheten och personkännedomen mellan företagen. Detta kan 
enligt Gert Skoglund även medföra att "pressen" på leveranserna inte blir 
lika stor som den borde. 

• Kontakterna mellan Metsos olika avdelningar såsom Konstruktion och 
Service har inte fungerat fullt ut, exempelvis uppgradering av utrustningar 
och ritningsunderlag. Detta känner SCA av, vilket medfört att SCA tagit 
underhandskontakter vilket inte är bra i det långa loppet. 

• "Feedbacken" inom Metsos organisation har inte fungerat fullt ut. Gert 
Skoglund ser dock mycket positivt på att bland annat Lars Eklund 
(upphovsman till BIKE) har sett till att Service har börjat fokusera mera på 
kvalitén. 
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2.3 Tidigare kvalitetsprojekt på Metso Paper  

De senaste åren har det genomförts ett par kvalitetsprojekt på Metso Paper. 
Detta är en mycket kort sammanfattning av de viktigaste. 

2.3.1 WOW-projektet 
År 2001 genomfördes WOW (Work-Our-Way) i form av en fyra timmars 
Workshop med företagets samtliga anställda. Detta frambringade cirka 40-50 
olika förslag till förbättringar, men mynnade knappt ut i några genomförda 
förbättringsåtgärder. Tyvärr så var detta projektet mycket illa lagt i tiden då det 
samtidigt fanns varsel för stora neddragningar i verkstadsdelen och därmed en 
relativt dålig stämning på företaget.  
 
På Refiner Segments i Hagfors har detta projekt dock byggts vidare med TPS 
(Toyota Production System) som i huvudsak går ut på Ordning och reda, samt 
Ständiga förbättringar (se sidan 54). I Hagfors har de döpt om projektet till 
RS2000 och har enligt dem själva gett följande resultat: 
• Ökat engagemang bland personalen genom arbete i förbättringsgrupper 
• Bättre kvalitet (kassationerna har nästan halverats) 
• Ökad produktivitet (ca 10 %) 
(Svepet, 1/2004) 

2.3.2 NOW-projektet 
År 2002 genomfördes NOW (Now-Our-Way) som en fortsättning på WOW-
projektet, och som ett management-projekt från ledningen av Metso Paper. 
Detta projekt likt det förra mynnade tyvärr inte ut i några större förändringar på 
Metso Paper i Sundsvall. Det blev en mer informell karaktär på projektet och 
en tidning gavs ut. BIKE-projektet på Metso Paper i Sundsvall är dock en del 
av NOW-projektets fortsättning. 

2.3.3 Arbetsmiljöundersökning 
Årligt återkommande genomförs en arbetsmiljöundersökning i form av en 
enkät utformad av Feelgood samt ”Barometern”. Dessa är en del inför 
utvärderingen av de obligatoriska personalvårdsronderna där bland annat alla 
chefer intervjuas. Resultaten, i form av rapporter, innehåller ofta förslag till 
åtgärder och förbättringar, men inte heller här sker någon uppföljning i någon 
större omfattning. Främst beror det på att det inte finns någon på Metso Paper 
Service som känner sig direkt ansvarig. Dock tittar skyddskommittéerna på 
resultatet och initierar eventuella åtgärder. 
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2.4 Den tidigare idé- och förbättringsverksamheten 

Rent statistiskt hade den tidigare idé- och förbättringsverksamheten på Metso 
Paper/Sunds Defibrator i Sundsvall inte varit så resultatmässigt bra. Detta 
gällde både i form av inkomna förbättringsförslag eller åtgärdade förbättringar 
och framförallt de senaste åren. Inkomna förbättringsförslag på hela Metso 
Paper i Sundsvall (Mekanisk massa, Kemisk massa, Service och Panelboard) 
var: 
 
-98 -99 -00 -01 -02 -03. De tre första månaderna innan 

BIKE-projektet började. 
76 st 120 st 121 st 62 st 26 st 5 st 

 
Kommentar: Detta kan jämföras med de 317 stycken inkomna förslagen under 
halva året 2003 enbart på Metso Paper Service i Sundsvall. Det är mera 
intressant att här se på genomförda positiva förbättringsåtgärder och 
effekterna av dessa än bara inkomna förslag. Jag har dock inte studerat och 
analyserat enskilda förbättringsförlag. 
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33   MMEE TT OO DD   

Avsikten med följande kapitel är att försöka 
beskriva hur jag valt att angripa mitt problem och 
täcka informationsbehovet. Jag har tagit hjälp av 
vedertagen teori i litteraturen för att förklara och 
definiera den terminologi som jag valt att använda. 
Mitt tillvägagångssätt är uppdelat så att jag 
presenterar hur jag gått till väga i kronologisk 
ordning med koppling till teori. 
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3.1 Det inledande arbetet 

I samråd med min uppdragsgivare, Metso Paper Service i Sundsvall och där 
Magnus Söderström och Therese Lundberg samt min handledare, Rune Olsson, 
Industriell Organisation vid Ekonomiska Institutionen (EKI) på Linköpings 
Tekniska Högskola (LiTH), kom jag fram till mina preciserade frågeställningar. 

3.2 Val av ansats 

Mitt problem var att jag ville uppnå en hög validitet samtidigt som jag ville nå 
ut till tillräckligt många avdelningar för att uppnå god reliabilitet. Med validitet 
menar jag om undersökningen mäter vad jag avser mäta. Med reliabilitet menar 
jag i vilken mån resultatet är influerat av slumpen. (Lekvall och Wahlbin, 
2001) 

3.2.1 Olika undersökningsmetoder och dess tillförlitlighet 
Stig Ottosson, docent på Linköpings universitet, påpekar hur de olika 
undersökningsmetoderna kan klassas i tillförlitlighet i förhållande till varandra, 
eftersom avståndet till objektet och händelsen har varierande längd för 
metoderna. Enligt Stig Ottosson kan tillförlitligheten klassas i fallande ordning: 
Egen användning, Experiment och tester, Simulering, Observationer, Dialoger, 
Strukturerade intervjuer och slutligen Enkäter. Detta är mycket bra att ha i 
åtanke när någon typ av mätning av företagets verksamhet skall ske, vilket jag 
har försökt göra (Stig Ottosson, 2003-09-29). 
 
En fallstudie av detta slag som denna rapport till största delen baseras på kan 
anses befinna sig någonstans i mitten av denna klassning. Detta genom att 
fallstudien både har en direkt koppling till verksamheten med observationer av 
arbetet men också bygger mycket på djupintervjuer och enkätundersökningar. 

3.2.2 Kvantitativa och kvalitativa undersökningar 
Det finns huvudsakligen två typer av undersökningar inom metodteorin, de 
kvantitativa och de kvalitativa. Med hjälp av den kvantitativa metoden 
omvandlas den insamlade informationen till siffror och mängder. Därefter 
genomförs statistiska analyser i olika former. En kvalitativ metod bygger ofta 
på forskarens egen tolkning av olika förhållanden. Exempelvis klassas ofta en 
enkätundersökning som en kvantitativ metod och en djupintervju som en 
kvalitativ metod.  
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Det största problemet med enkätundersökningar är att man sällan får riktigt 
höga svarsfrekvenser, vilket gör att resultatet då kan diskuteras. Enkätfrågor 
kan även missuppfattas eller besvaras på ett sätt som framställer respondenten 
som bättre än vad han/hon egentligen är. (Lekvall och Wahlbin, 2001) 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att ansatsen är både kvalitativ och kvantitativ i 
mitt fall, då jag använder mig av både enkätundersökningar och djupintervjuer. 
Vissa delar av djupintervjuerna bidrar även till kvantitativa metoden genom 
den statistiska analysen. 

3.3 Val av inriktning 

Vilken typ av svar jag får av undersökning beror mycket på vilken typ av 
inriktning jag väljer. En inriktning för att visa hur det ”ser ut” utan att förklara 
varför är beskrivande. Undersökningen kan då ses som mera kartläggande. 
Vid en förklarande inriktning undersöks orsakssambanden i till exempel ett 
händelseförlopp. (Lekvall och Wahlbin, 2001) 
 
De olika inriktningarna brukar dock båda ofta samtidigt användas i 
undersökningar och fallstudier, vilket gör att jag inte utesluter någon av dem. 
Jag drar slutsatser om orsakssamband baserade på, i vissa fall, logisk 
argumentation, men i huvudsak på de kvalitativa resultat som framkommer 
under intervjuerna. 
 
Sammanfattningsvis kan jag säga att undersökningen i vissa avseenden är 
förklarande och i andra endast beskrivande. Jag har då det varit möjligt dragit 
slutsatser om orsakssamband. Jag har baserat mitt resonemang på kvalitativa 
resultat men det är emellertid alltid svårt att uttala sig säkert om olika kausala 
samband. 

3.4 Begränsningar 

Tiden för ett examensarbete är ofta en stor begränsning, särskilt vid en sådan 
här typ av studie av långtgående förändringsarbete. Jag följer dock företaget 
under en längre period (11 månader) än vad som är vanligt vid examensarbete, 
vilket i detta fall är mycket positivt. Jag arbetar dock mycket på distans, vilket 
kan ses som ytterligare en begränsning. 
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3.5 Avgränsningar 

Avgränsning på ett arbete definierar vad som kommer och inte kommer att 
undersökas. Avgränsningarna delas ofta upp på det sakliga innehållet och de som görs 
av kostnads- eller tidsskäl. Sakliga avgränsningar görs för att vissa områden anses 
ligga utanför avsikten med undersökningen. Syftet med avgränsningar av tids- och 
kostnadsskäl  är att inrikta arbetsinsatserna så att utdelning av relevant information 
blir så bra som möjligt. I många fall är det av rena praktiska skäl omöjligt att 
undersöka samtliga i en population*. Man väljer då att undersöka ett urval som 
representation och försöker att utifrån dessa dra slutsatser om hela populationen. 
(Lekvall och Wahlbin, 2001) 
*Kommentar: I mitt fall representeras populationen av personalen hos Metso Paper 
Service samt kunderna till företaget. 

3.5.1 Sakliga avgränsningar 
Samtidigt som Metso Paper Service uppdaterar sitt ISO 9000 kvalitetscertifikat 
kommer företaget även att arbeta för ett miljöcertifikat enligt ISO 14000. Jag 
undersöker dock bara de delar av ISO-standarden som berör förändringen i 
kvalitetshänseende och organisatoriska delar på företaget. Det vill säga inte 
övriga delar såsom exempelvis miljön och dess nya certifiering (ISO 14000). 
 
Jag undersöker enbart den upplevda kvalitén på de utförda tjänsterna av Metso 
Paper Service och inte kvalitén i Metsos produkter. 
 
Jag jämför inte mina detaljerade resultat med någon liknande fallstudie av 
något annat företag mer än de generella slutsatserna. 

Andra standarder 
Andra standarder för kvalitets- och miljöarbete såsom exempelvis FR 2000 
utvecklat av företagarnas riksorganisation tillsammans med en del 
branschförbund eller QS 9000 (Quality Systems Requirements) kommer inte 
att beskrivas eller jämföras i denna rapport. Jag gör över huvud taget inte några 
jämförelser med andra system dels på grund av att dessa inte alls är lika 
utbredda och använda som ISO 9000 och dels för att detta inte är rapportens 
syfte. 

3.5.2 Avgränsningar av tids- och kostnadsskäl  
Jag tittar inte närmare på företagets finansiella resultat - med undantag av 
kvalitetsbristkostnaderna - i denna undersökning. Detta hade krävt en mer 
detaljerad genomgång av företagets finansiella ställning vilket skulle ha tagit 
mycket mer tid i anspråk. 
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Jag försöker avgränsa antalet frågor i enkäten till maximalt 20 stycken och 
tiden för djupintervjun till maximalt 30 minuter för Metsos egen personal samt 
60 minuter för kunderna. 
 
Jag intervjuar på varje avdelning av Metso och hos Metsos kunder maximalt en 
person per område och nivå. 
 
Jag intervjuar bara Metso Paper Service kunder i närheten av Sundsvall och 
integrerar inte undersökningen vare sig ännu mera framåt eller bakåt. Jag tar till 
exempel inte med slutkonsumenter eller företagets leverantörer. 

3.6 Utformande av enkäter 

När det var fastslaget att jag skulle använda mig av enkät samt djupintervju 
som forskningsmetoder började jag utforma enkäter som utgick bland annat 
från de preciserade frågeställningarna. Syftet med enkätundersökningen var 
tredelat: 
 
1. Ge ett underlag i form av kvantitativa data för den statistiska analysen av 

hur personalen upplever förbättringsarbetet före och efter implementeringen 
av konceptet Ständiga förbättringar i BIKE-projektet. Detta gjorde att jag 
valde att dela ut två enkäter, en som fastställde läget i början av fas 3 i 
BIKE-projektet och en i slutet. 

2. Ge underlag för djupintervjuerna. 
3. Till viss del ge information och upplysning. 
 
Enkäterna utformades så att frågorna inte nämnvärt skulle skilja sig mellan 
första och andra omgången (enkät nr 1 och nr 2). Detta för att statistiskt kunna 
jämföra de olika resultaten med varandra. Ord som "idé- och 
förbättringsverksamhet" (den tidigare modellen på Metso) byttes ut mot 
"Ständiga förbättringar". 
 
Det kan vara svårigheter att i ett längre perspektiv bibehålla aktiviteten kring 
förbättringsarbetet. Detta är något som Rapp & Eklund (2002) skriver om och 
poängterar att även om arbetet anses framgångsrikt både i 
implementeringsfasen och under en tid därefter kan engagemanget avta 
markant efter ett tag. En undersökning baserad på aktiviteterna runt och med 
Ständiga förbättringar kan hjälpa till att få fart på arbetet igen, dels i och med 
genomförandet av undersökningen och dels när resultaten presenteras. 
 
Jag ställde upp ett antal områden som jag kallar effektområden, se sidan 30, 
vilka skulle kunna tänkas ha påverkats av ett införande av ISO 9000-certifikat 
med 2000-standarden med framförallt delarna Processplanering och Ständiga 
förbättringar. Dessa effektområden kan ses som ett mått på olika 
framgångsfaktorer vid implementering av standarden och genomförandet av 
förändringsprocessen. 
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3.6.1 Val av frågor till enkäterna 
Jag ville försöka undvika ett stort bortfall, vilket är vanligt vid många typer av 
kvantitativa undersökningar. Därför utgick jag från att ju större enkäterna 
skulle bli, desto större risk att de tillfrågade skulle avböja. Ju mindre personlig 
koppling till enkätutlämnaren desto mindre intressant skulle det vara att 
medverka. Detta gjorde att jag minimerade enkäterna utan att göra dem allt för 
"kvällstidningsmässiga" och där med kanske ointressanta, samt att jag 
personligen i så stor utsträckning som möjligt lämnade ut och samlade in dem. 
 
Gällande frågor om Ständiga förbättringar använde jag mig till en stor del av en 
enkät som arbetats fram av Joakim Ahlström och Anders Berg under deras 
examensarbete "Optimala förutsättningar för förbättring". (Ahlström och Berg, 
2003) 
 
Vidare tog jag upp frågor rörande kvalitet i allmänhet och kvalitetsprojektet 
BIKE i synnerhet, på grund av att det genomförts i 2 av sina 3 faser och borde 
ha berört en stor del av personalen redan nu (Det var 50 av 154 anställda på 
Service som direkt deltagit i projektet i fas 2). Detta för att undersöka om 
personalens "kvalitetsmedvetenhet" och "processtänkande" hade förändrats 
under arbetet med ISO-standarden och BIKE-projektet. 
 
Den informationsträff om hela BIKE-projektet som hade genomförts 28 maj, 
2003 på filmstaden i Sundsvall utvärderades mycket kort också genom den 
första enkäten. 
 
Eftersom BIKE-projektet kommer att mynna ut i att ett nytt IT-system för 
Ständiga förbättringar byggs upp under fas 3, valde jag att ha med en fråga för 
att utvärdera personalens allmänna inställning till de redan befintliga systemen. 
Jag valde slutligen även att ha med en möjlighet för uppgiftslämnarna att ge en 
egen kommentar, dels för att se hur engagerade uppgiftslämnarna var och dels 
för att se om jag lyckats täcka in de viktigaste frågorna i enkäterna (se bilaga 2 
och 3). Jag gjorde även en digital version av enkät nr 1 via en hemsida 
(www.zoomerang.com) för att kunna skicka e-mail till dem på företaget som 
inte befann sig i Sundsvall (framförallt serviceteknikerna på avdelningen 
fältservice). 
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3.6.2 Förundersökning och pilotstudie av enkäterna 
För att framställa så exakta och väl genomtänkta enkäter som möjligt lade jag 
stor vikt vid förundersökningen och proceduren kring denna. Till en början 
producerade jag ett första utkast till enkäter där frågeställningar grundade sig 
på inläst litteratur. För att få så väl genomtänkta enkäter krävdes emellertid 
olika synvinklar och därför förfinades enkäterna allt eftersom. Jag vände mig 
till olika befattningshavare på företaget samt personer helt utanför företaget.  
 
Totalt tio personer deltog i förundersökningen och jag använde provisoriska 
enkäter. Personerna fick uttala sig om vad som saknades och vad som var 
överflödigt. Jag lade också vikt vid att kontrollera vilken innebörd personerna 
ansåg låg i mina frågor och vad de grundade sina svar på.  
 
Efter att ha sammanställt resultaten som erhölls vid intervjuerna reviderades 
enkäterna. Ytterligare revidering av enkäterna skedde i samband med en 
workshop där framförallt mina handledare på Metso Paper Service fick säga 
vad de tyckte. 

Figur 3 Den digitala versionen av enkät nr 1. 
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3.7 Djupintervjuer 

3.7.1 Varför djupintervjuer? 
Jag genomförde två typer av djupintervjuer: 
1. På Metso Paper Service Sundsvall 
2. Hos de största kunderna till Metso Paper Service som låg geografiskt nära 
 
De djupintervjuer jag genomförde hos personalen på Service syftade till att 
följa upp frågorna på enkäterna och framförallt "känna av" personalen 
inställning till de viktigaste effektområdena vid implementering av ISO 
9001:2000 med framförallt delarna processorientering och Ständiga 
förbättringar. 
 
Djupintervjuerna som jag genomförde hos Metso Paper Service största (och 
viktigaste) kunder syftade till att utforska vad de generellt tycker om Service 
kvalitetsmedvetenhet och effektivitet. Eftersom det är för kunden som tjänster 
och produkter framställs, är det också kunden som bedömer nivån på kvalitén 
(Lynch och Cross, 1991). Jag ville även höra vad kunderna tyckte om 
konkurrenter till Metso. Jag räknade här med att få mycket bättre utfall ifall jag 
distanserade mig från Metso som företag, vilket gjorde att jag oftast enbart 
lanserade mig som examensjobbare från Linköping. 
 
Jag ville även här undvika ett stort bortfall, vilket flertalet tidigare försök av 
kvantitativa kundundersökningar (enkäter) från Metso har haft. Exempel på 
detta är när Metso skickat med enkäter till kunderna i samma förpackningar 
som reservdelar. Svarsfrekvensen hade då legat på ett fåtal procent. Detta var 
en av de största anledningarna till varför jag valde den kvalitativa metoden 
djupintervju istället. 

3.7.2 Val av personer och frågor till djupintervjuerna 

Val av personal  
De kriterier för vilka personer som jag valde till djupintervjuerna på Metso var 
framförallt: 
1. Personens befattning. Jag ville fördela intervjuerna så att de i största mån 

täckte in samtliga avdelningar och nivåer i företaget. 
2. Hur mycket de varit involverade i BIKE-projektet tidigare. Jag valde här av 

alla kategorierna, mycket till inget deltagande i det tidigare stadiet av 
projektet i kombination med kriteriet nr 1 ovan. 

3. Svar från enkätundersökningen, där jag ansåg att de som svarat längst från 
genomsnittet var intressantast att intervjua. Även detta kombinerades 
givetvis med de andra kriterier som finns ovan. 
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När det gällde Metsos kunder använde jag framförallt kriterier såsom: 
1. Personens befattning och anställningstiden på företaget. Jag valde här likt 

ovan att intervjua på flera olika avdelningar och nivåer på företaget. 
2. Personal som köpt servicetjänster från Metso eller arbetat med maskiner 

och system där Metso hade utfört någon typ av servicetjänst. 
 
Jag sammanställde en lista på intressanta personer att intervjua från 
pappersmassafabrikerna SCA/Ortviken i Sundsvall, SCA/Östrand i Timrå och 
M-real i Husum som tillsammans står för en myc ket stor del av Metso Paper 
Service omsättning per år. Bland annat har M-real från 2001 till dags datum 
investerat 2,5 miljarder kronor i ny utrustning för pappers- och 
massatillverkningen, där inköp från Metsos system varit en mycket stor del. De 
utvalda personer är alla mer eller mindre inblandade i valet vilka företag som 
skall anlitas för servicetjänster.  
 
Metso Paper har tidigare uppmärksammats av Ortviken, där de har påpekat 
bristande kvalitet i både nyinstallerade maskiner och servicetjänsterna. De båda 
företagen har därför vardera tillsatt en kommitté om fyra personer som träffas 
en gång per månad för att försöka förbättra kvalitén vid de fortsatta 
leveranserna. Se även intervju med Gert Skoglund, driftchef Ortviken, sid 16. 
 
Under intervjun lät jag aldrig uppgiftslämnaren få reda på de bedömningar och 
reflektioner jag gjorde. I stället skrev jag en sammanfattning och analys som 
uppgiftslämnaren fick ta del av, kommentera och komplettera efteråt. 

Val av frågor till personalen på Metso Paper Service 
Valet av frågor till djupintervjun för personal baserade sig främst på den 
information som inte enkelt framgick i enkäterna. Jag fortsatte trycka på de 
framtagna effektområdena och försökte framförallt utreda tankegångarna 
uppgiftslämnarna hade bakom sina svar. 
 
De frågor jag ställde var inledningsvis nästan uteslutande standardiserade. 
Under intervjuernas gång var jag dock lite mer flexibel med frågorna för att de 
mer skulle passa in i uppgiftslämnarnas egna svar och resonemang. De 
standardiserade frågorna presenteras tillsammans med min presentation i bilaga 
4. 
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Val av frågor till kunderna 
Det intressantaste när det gällde kunderna var att på något sätt mäta den 
"kundupplevda tjänstekvalitén". Jag använde mig här av delar från teorin 
bakom SERVQUAL och SERVPERF (se Mätning av den kundupplevda 
tjänstekvaliten genom att använda en form av gapanalys, se sidan 72). Se även 
Kundintervju och genomförande på sidan 84.  
 
I syfte att få så liten variation som möjligt använde jag mig av i förväg 
iordningställda intervjumallar. Frågorna framgår av bilaga 5. De faktorer som 
jag valt att fråga om är de som nämnts av Parasuraman et al (1985) och 
Zeithaml et al (1990) samt de faktorer som framstått som viktiga vid intervjuer 
med Metsos anställda. Se bilaga 6. 
 
För att kunna utarbeta kvalitetsmått som mäter förbättring i verksamheten var 
min ambition att dels ta reda på vad kunderna anser vara viktigt vid val av 
serviceföretag, dels vad de anser att Metso Paper kan bli bättre på. Kunden 
fick, med avseende på en viss faktor först avgöra hur viktig den var i 
förhållande till de andra faktorerna på en femgradig skala och sen avgöra 
Metso Paper Service nivå i dagsläget på samma skala (fem utgör det högsta 
betyget och ett det lägsta). På så sätt erhölls indikationer på Metsos nivå i 
förhållande till kundens önskemål och behov. 
 
Avslutningsvis fick respondenten bland de möjliga faktorerna (samma faktorer 
som i frågeställningen vid gapanalysen) välja ut de fem som ansågs vara 
viktigast. Detta för att jag tillsammans med kunderna skulle kunna särskilja de 
viktigaste faktorerna även om många hade fått höga betyg. 

3.7.3 Djupintervjuernas tidsåtgång 
För att hinna med att intervjua så många som möjligt sattes en gräns på trettio 
minuter för min djupintervju med personalen samt sextio minuter för kunderna. 
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3.7.4 Vald intervjumetodik 

På Metso Paper Service 
De flesta intervjuer som jag genomförde på företaget valde jag att göra 
spontant och på den intervjuades eget kontor eller arbetsplats. Detta för att det 
skulle vara så enkelt som möjligt för uppgiftslämnaren, samt att denne inte 
skulle känna det som mindre tvingande att bli intervjuad. På det här sättet tror 
jag att uppgiftslämnaren även blev mindre stressad och mer avslappnad jämfört 
med att ha en bokad tid i till exempel ett konferensrum. 

Hos kunderna 
Jag valde att åka ut till företagen, dels för att de skulle motiveras mera att tacka 
ja till intervjuerna och dels för att uppgiftslämnarna skulle känna sig mer 
komfortabla under intervjuerna, likt intervjuerna på Metso Paper Service. 
 
Jag valde att inte använda bandspelare eller videokamera. Detta för att inte få 
uppgiftslämnarna till att i allt för hög utsträckning tänka exakt på vad och hur 
de svarade. Fördelen med att använda en bandspelare eller videokamera är ju 
framförallt att efter intervjun kunna höra exakt, alternativt höra och se, hur 
uppgiftslämnarna svarade och reagerade på frågorna. Jag ansåg dock att risken 
att uppgiftslämnarna skulle tänka för mycket inför svaren var för stor. Detta 
kan lösas med en dold videokamera, men den tekniken ansåg jag ej nödvändig 
att använda i denna undersökning. De registreringsmetoder jag använt har varit 
direkta anteckningar med papper och penna. 
 
Jag har i intervjuerna varit tydlig med att använda terminologi och begrepp som 
är allmänt vedertagna för att inte brista i kommunikationen med 
uppgiftslämnaren. 
 
Frågesekvensen är också något jag beaktat i mina intervjuer, eftersom vissa 
frågor skulle kunna uppfattas som ledande om de ställs direkt efter varandra. 
Andra frågor behöver ställas direkt efter varandra för att uppgiftslämnaren ska 
se skillnad på dem. Jag har varit noggrann med att ordna frågorna i en lämplig 
följd för att minimera risken för sån här typ av missförstånd. 
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3.8 Effektområden 

Jag ställde upp ett antal så kallades effektområden som jag ansåg viktiga att på 
något sätt mäta (se sidan 23). Huvuddragen av dessa är tagna från ISO 9000-
standarden i 2000 års version (se sidan 44). De effektområden som jag slutligen 
valde att ta upp i enkäterna och vid intervjuerna var väl övervägda och hade 
utsatts för hård kritisk granskning av såväl mig själv som Metso Paper Service 
kvalitetschef. Även personer i förundersökningen hade tyckt till. Det är i 
praktiken omöjligt att sammanfatta alla tänkbara effektområden som kan 
förekomma på ett företag och en avdelning. Det går att omformulera, bryta ner 
eller slå samman de effektområden ännu mera som jag valt att använda mig av. 
Jag har valt abstraktionsnivå med tanke på antalet frågor på enkäterna samt den 
begränsade tid uppgiftslämnarna skulle behöva lägga på ifyllandet och jag 
skulle ha för djupintervjuerna. Den slutgiltiga listan, vilken är av mig 
minimerad, omfattar de viktigaste effektområdena enligt både uppgiftslämnare 
i målgruppen och de övriga som kritiskt granskat enkäterna och de 
standardiserade frågorna till djupintervjuerna. 
 

a) Kvalitetsmedvetenheten 
b) Kundrelationer och fokus 
c) Möjligheten till förändringsarbete 
d) Tydligheten i arbetssätt och ansvarsfördelning 
e) Organisationens sammansättning och flexibilitet 
f) Tjänstekvaliteten 
g) Medarbetarnas engagemang 

 
a) De anställdas bedömda medvetenhet om kvaliteten i bemärkelsen; viljan att 

förbättra den, medvetenhet om vad som påverkar den samt medvetenhet om 
uppsatta kvalitetsmål. 

b) Hur kundrelationerna påverkats genom antingen det interna arbetet, 
kundnöjdhetsmätningar, förändrade rutiner vid kundkontakt eller bara det 
faktum att företaget har ett certifikat. 

c) Hur kunskaper och erfarenheter bevaras i organisationen med hjälp av olika 
rutiner eller dokumentation, samt hur effektivt det nya systemet för Ständiga 
förbättringar är. 

d) Hur tydligt det är för anställda och ledning hur olika arbetsuppgifter skall 
utföras och vilka resurser som står till deras förfogande. Det vill säga hur väl 
de framtagna processbeskrivningarna speglar verkligheten och om de följs. 

e) Organisationens flexibilitet och uppbyggnad i bemärkelsen möjligheten att 
kortsiktigt ställa om sig för att klara olika oförutsedda situationer. 

f) Den av kunden upplevda kvaliteten på tjänsterna. 
g) Förståelsen för arbetet och kulturen på olika avdelningar och en medvetenhet 

om hur det egna arbetet påverkar andra grupper på företaget. 
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3.9 Felkällor 

Jag har valt att dela upp eventuella felkällor på Mätfel vid 
enkätundersökningarna, Mätfel vid djupintervjuerna och Övriga felkällor. 

3.9.1 Mätfel vid enkätundersökningarna 
Dragningar mot mitten: Människor tenderar ofta till att göra olika typer av 
bedömningar trots att objekten är likvärdiga. Detta beror framförallt på grund 
av att vissa människor tenderar att göra mera optimistiska uppskattningar, 
medan andra har ett mer pessimistiskt synsätt. Det finns även en kulturell 
aspekt i resultat av undersökningar och vad populationen där undersökningen 
görs, normalt har för tendens att välja för värden. För svenskars del ger detta 
ofta en ökad effekt av dragning mot mitten. 
 
Felställda frågor: Frågor kan ha varit direkt felställda från min sida och därför 
inte gett svar på det jag egentligen avsåg mäta. Jag har tidigare nämnt hur jag 
gått tillväga för att utforma så exakta formuleringar som möjligt. Eftersom 
frågorna dock utsatts för hård kritisk granskning anser jag att frågorna, i 
tillräcklig utsträckning, ger svar på det de avser mäta.  
 
Missförstånd av frågor: Det kan ha förekommit att uppgiftslämnaren direkt 
missförstått en eller flera frågor eller feltolkat dem och svarat felaktigt istället 
för att ange att denne inte förstått frågan/frågorna. Bland annat för att minimera 
detta lade jag dock till ”nödutgången” Vet ej som ett svarsalternativ. 
 
Missförstånd av svar: Möjliga svar från uppgiftslämnaren är i så gott som 
hela enkäten standardiserade med enkla rutor att kryssa i, vilket minimerar 
denna typ av felkälla. Det var endast på sista frågan som uppgiftslämnaren hade 
en möjlighet att svara utförligt. 

3.9.2 Mätfel vid djupintervjuerna 
Vid intervjuer uppstår mätfel på grund av olika anledningar. Här följer 
tänkbara mätfel som kan ha uppstått i samband med mina intervjuer. 
 
Stress hos uppgiftslämnaren: En felkälla kan ha varit den stress 
uppgiftslämnaren kan ha upplevt vid intervjutillfället. I så fall kan detta dels ha 
inneburit att uppgiftslämnare inte tillräcklig noga övervägde svaren och dels att 
jag inte gavs möjlighet att precisera frågor till den grad som borde ha varit 
lämplig. Även motfrågor för att undvika missuppfattningar hämmades därmed.  
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Viljan att försöka framstå som bättre än man egentligen är: Skönmålande 
svar kan ha varit en av de större felkällorna vid mina intervjuer. Det finns till 
exempel risk för att de som lagt stor tid och energi på arbetet med ISO 9000 
upplever standarden som sitt ”skötebarn” och därmed också ger svar som är för 
positiva. Riskerna för denna typ av svar var dock mindre för de frågor där jag 
själv stod för bedömningen.. I dessa fall ställde jag motfrågor och kontrollen 
blev därmed högre. Den viktigaste åtgärden jag vidtagit för att minimera 
skönmålande svar var att poängtera för uppgiftslämnaren att svaren kommer att 
behandlas anonymt. Detta åtgärdade emellertid inte, i någon större 
utsträckning, typ av svar som kunde ha berott på rent självbedrägeri från 
uppgiftslämnarens sida, utan bara de medvetet skönmålade svaren. Det kan 
även finnas en viss negativ tendens hos en del uppgiftslämnare att själva 
framstå eller att försöka framställa företaget i sämre dager. 
 
Anpassning till generella värderingar: Inställning till att vilja anpassa sig till 
generella värderingar och uppfattningar och sedan svara därefter kan ha varit en 
stor felkälla. Även här kan dock anonymiteten ha haft en viss förebyggande 
effekt. 
 
Förutfattade meningar: Mina egna förutfattade meningar kan ha påverkat 
mina bedömningar av uppgiftslämnarens svar. 
 
Se även ovan, Mätfel vid enkätundersökningen. 

3.9.3 Övriga felkällor 
Andra fel kan ha uppstått på grund av fel i min databehandling. Detta gällde 
framförallt vid inmatandet av data från enkäterna när jag tog fram det 
statistiska underlaget. I så fall skulle detta ha kunnat generera felaktiga resultat. 
För att undvika felaktiga inmatningar gjorde jag minst ytterligare en kontroll 
för att säkerställa mig om att så inte var fallet. 
 
Syftet med rapporten skulle ha kunnat bli felaktig under arbetets gång om jag i 
efterhand jämfört med den ursprungliga undersökningsuppgiften (Lekvall och 
Wahlbin, 2001). Denna typ av fel kan ha uppkommit om missförstånd skett 
mellan mig och mina uppdragsgivare. Emellertid borde sannolikheten för detta 
fel vara liten då vi kontinuerlig diskuterade syftet. 
 
Ytterligare en felkälla kan ha varit bristande struktur i mitt analysarbete, vilket 
skulle kunna ha gjort att mina logiska slutsatser blivit felaktiga. Risken för 
detta har jag minimerat genom att jag kontinuerligt diskuterat delresultaten med 
mina uppdragsgivare. Dessutom har min handledare vid LiTH och även mina 
opponenter kritiskt granskat rapporten vid ett flertal tillfällen. Otydliga 
resonemang har därefter kunnat förtydligas av mig.  
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3.10 Bortfallsanalys 

3.10.1 Bortfallsanalys av enkätsvaren 
Resultat från enkätundersökningarna, se sidan 98. Eftersom svarsfrekvenserna 
var så pass låga på vissa avdelningar kan det inte göras en fullständig analys 
om skillnaderna däremellan. Detta gäller i varje enkätundersökning för sig och 
de två enkäterna sammanslaget. Dock är svarsfrekvenserna totalt sett så pass 
höga i de båda undersökningarna att en generell bedömning kan ske och en 
trend mellan de olika avdelningarna kan utläsas. Se även signifikans nedan. 

3.10.2 Bortfallsanalys av intervjuerna 
Eftersom andelen personer som avböjt att delta i djupintervjun är så pass liten 
finns inte någon anledning att kompensera för detta i min analys. Det var i 
själva verket endast två personer som avböjt intervjun av totalt nitton. 
Anledningen till att de sa nej skulle kunna ha någon förklaring såsom allmän 
tidsbrist på avdelningen/företaget, eller att de valt att svara nej på grund av att 
de inte ansåg undersökningen intressant. Det är emellertid svårt att identifiera 
någon trend och eftersom andelen nekande personer var så pass liten anser jag 
att jag helt kan bortse från detta. 

3.11 Behandling av data 

3.11.1 Fördelning och skala vid enkätundersökningen 
Jag använde mig av en så kallad intervallskala, vilket innebär att avståndet 
mellan två olika steg på skalan skall vara lika stora. I detta fall innebär det, till 
exempel, att avståndet mellan 1 och 2 ska vara lika stort som mellan 2 och 3. 
Ett alternativ skulle ha varit att använda en ordinalskala som innebär att jag vet 
att ”mycket dåligt” är sämre än ”dåligt ”. Jag kan däremot inte säga att det är 
lika stort avstånd mellan ”dåligt” och ”mycket dåligt” som mellan exempelvis 
”varken bra eller dåligt” och ”dåligt”. Ett medelvärde skulle sålunda sakna 
relevans, vilket skulle ha gjort de statistiska uträkningarna mycket mer 
komplicerade. 
 
Jag anser att medelvärden kan användas på ett enkelt sätt för både 
resultatpresentation och för vissa jämförande beräkningar, vilket gör att jag 
använder mig av en intervallskala. 
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3.11.2 Statistisk analys och resultatens betydelse vid intervjuerna 
Medelvärdet av svaren och de bedömda effektområdena, där de förekommer, 
grundar sig i vissa fall på bedömningar som jag gjort tillsammans med 
uppgiftslämnaren i varje enskilt fall. Detta oftast med hjälp av de 
standardiserade frågorna och uppföljningen av dessa. 

3.11.3 Nollhypotes och signifikansnivå 
När jag jämför olika grupper ställer jag upp en så kallad nollhypotes vilket 
innebär att inga skillnader finns och förkastar nollhypotesen, om så inte är 
fallet, om jag uppnår en signifikansnivå på fem procent. Jag säger dock att det 
finns en tendens av något om en signifikansnivå på tio procent uppnås. Detta 
innebär att jag har, med minst 95 % sannolikhet, rätt i mina påstådda slutsatser 
och kan med minst 90 % sannolikhet göra en bedömning av de olika 
tendenserna. 
 
Det är viktigt att tillägga att storleken på grupperna som jämförs också spelar 
roll för vilka skillnader som krävs för att en given signifikansnivå ska uppnås. 
Där statistiska beräkningar är nödvändiga använder jag mig framförallt av 
programvaran SPSS 10.0. 

3.12 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet har med testets frihet från mätningsfel att göra och brukar 
definieras som testets förmåga att motstå slumpinflytanden. 
Validiteten betyder egentligen giltighet. 

3.12.1 Reliabilitet 
Jag baserar mina resultat på totalt 121 enkätsvarande i två undersökningar och 
totalt 20 intervjuade personer. Jag använder signifikanstest för att kontrollera 
resultatens giltighet där det är möjligt. Olika resultat är emellertid olika säkra 
men signifikansnivåerna presenteras då i de olika fallen. Detta ger läsaren en 
god möjlighet att skaffa sig en uppfattning om reliabiliteten. 
 
Utöver de kvantitativa resultaten (enkätsvaren) presenterar jag de kvalitativa 
resultaten (intervjuerna). Reliabiliteten för dessa resultat går inte att kvantifiera 
och jämföra lika lätt som för de kvantitativa resultaten. Även för de kvalitativa 
resultaten varierar reliabiliteten mellan de olika frågorna och effektområdena. 
Exempelvis kan det tyvärr ha varit negativt att göra denna typ av studie ensam, 
då jag inte har kunnat jämföra intrycken vid intervjutillfällena med någon 
annan. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att det är svårare att ge ett mått på vilken 
reliabilitet de kvalitativa resultaten har. Generellt uppnår de inte samma 
reliabilitet som de kvantitativa resultaten. 

3.12.2 Intern validitet 
Som jag tagit upp i avsnittet ”Felkällor” på sidan 31, är bedömningarna av de 
olika aspekterna med den nya standarden färgade av uppgiftslämnarens 
personliga uppfattning och av det klimat som finns på den aktuella 
avdelningen. Därför kan det t.ex. finnas fall där en avdelning eller grupp med 
ett lågt medelvärde i verkligheten lyckats bättre med implementeringen av ISO 
9000 och arbetet med Ständiga förbättringar än en avdelning med ett högt 
medelvärde. 
 
När det gäller mina egna bedömningar så genererar de troligtvis den största 
felkällan i mitt beslutsunderlag inför analysen. Jag anser dock att resultaten 
äger tillräcklig giltighet för att jämföra grupper och avdelningar, då eventuella 
mätfel med stor sannolikhet tar ut varandra. 

3.12.3 Extern validitet 
Denna undersökning är gjord som en fallstudie av ett svenskfinskt företag som 
har arbetat länge enligt ISO 9000 (1994) och som lagt relativt stora resurser 
bakom uppgraderingen till 2000-standarden. Detta medför att en generell 
slutsats hur ISO 9000 upplevs på ett normalt svenskt företag inte kan göras. 
 
Många resultat äger dock även giltighet för andra typer av förändringsarbete än 
ISO 9000-implementering. Denna generalisering bör dock göras med 
försiktighet och efter noga övervägande.  
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44   TTEE OO RR EE TT IISS KK   RR EE FF EE RR EE NN SS RR AA MM  

Avsnittet inleds med grundläggande definitioner och 
begreppsförklaringar. Därefter följer en 
presentation av ISO 9000 med beskrivning av 
utformning och skillnader mellan den nya och den 
gamla standarden. Sedan följer en redogörelse för 
delar av den hittills gjorda forskningen på ISO 9000 
och framförallt Ständiga förbättringar. Slutligen 
finns även resultat från andra företags 
implementering av standarden samt redogörelse för 
forskning inom området effektivt projektarbete. 
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4.1 Inledande kommentarer 

Referensramen är inte enbart knuten till teorier och litteratur som har direkt 
koppling till min fallstudie utan ger också en större sammanfattande bild kring 
certifiering, kvalitet, ISO 9000 och effektivt projektarbete. Det finns dock en 
tonvikt på metodiken Ständiga förbättringar. Jag gör inte heller anspråk på att 
vara heltäckande i min referensram men tar upp viktiga aspekter när ett företag 
ska genomföra ett omfattande förändringsarbete eller certifieras enligt ISO 
9000-standarden. 

4.2 Definitioner 

4.2.1 Certifiering 
Själva ordet härstammar från latinets ”certi´fico” som betyder ”bekräfta”. En 
lite modernare definition av ordet är ”åtgärd genom tredje part”, då vanligtvis 
ett certifieringsorgan, som visar att tillräcklig tilltro finns och att en produkt, 
process eller tjänst är i överensstämmelse med någon standard eller annat 
regelgivande dokument. (Nationalencyklopedin, 2003) 
 
För att ett företag ska bli certifierat enligt ISO 9001 krävs att en tredje part 
utför revision för att sedan utfärda ett godkännande. Därefter görs normalt två 
revisioner per år för att regelbundet följa upp arbetet. Det 
kvalitetscertifieringsorgan som jag varit i kontakt med är Det Norske Veritas 
Certification AB och som genomfört certifieringen av Metso Paper i Sundsvall. 

4.2.2 Kvalitet 
Kvalitet kommer från latinets ”qualitas” som kan översättas till beskaffenhet 
eller egenskap. (Nationalencyklopedin, 2003) 
 
En produkts kvalitet kan ses som ”alla sammantagna egenskaper hos ett objekt 
eller en företeelse som ger den dess förmåga att tillfredsställa uttalade och 
underförstådda behov”. Kvalitet handlar således om ALLA olika egenskaper 
och aspekter av en produkt eller tjänst. Det gäller, som definitionen säger, att 
inte enbart förstå kundens uttalade behov utan även hitta underförstådda och 
inte uttalade behov, vilket ofta kan vara betydligt mycket svårare. (Karlsson 
och Söderstedt, 1997) 
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4.2.3 Kvalitetskostnader 
 

Kvalitetskostnad kan ses som kostnaden för att göra 
saker fel, att inte uppfylla kraven, vilket är en följd av 
att inte göra rätt från början. (Crosby, 1988) 

 
Kvalitetskostnader kan delas upp på tre block; förebyggande kostnader, 
kontrollkostnader och felkostnader. 
 
Förebyggande kostnader är kostnaderna för alla aktiviteter som krävs för att 
förhindra fel i design, utveckling, inköp, arbete och andra processer som skapar 
en produkt eller tjänst. Här inkluderas också de förebyggande mätrutiner som 
utförs under den tid då produkten eller tjänsten utnyttjas. Dessa mätrutiner ska 
inte ses som det följande stycket kallar ”kontrollkostnader”, då syftet är att 
undvika dyra reparationskostnader, vilket får ses som ett förebyggande arbete. 
 
Kontrollkostnader är kostnader som uppstår i och med att en färdig produkt 
eller tjänst kontrolleras för att bedöma huruvida den uppfyller de krav som 
förutsätts. Kraven omfattar specifikationer som kommer från såväl marknad 
och kund som mer internt för att till exempel göra produktion möjlig.  
 
Felkostnader är de oförutsedda kostnader som uppstår på grund av att den 
bedömning av en produkt eller tjänst som gjorts inte överensstämmer med 
kraven från kund. Många faktorer kan inräknas här, allt från material till 
förlorat anseende hos kunderna. 
 
Det är inte ovanligt att tillverkande företag lägger ungefär 20 procent av 
omsättningen på kostnader som uppstått genom att man inte gjort rätt från 
början, eller att företaget i senare del av produktionen insett att det inte har 
anpassat sig tillräckligt efter kundkraven och därmed får göra om vissa 
aktiviteter. Bland tjänsteföretag (där stora delar av Metso Paper Service kan 
antas ingå) är det inte ovanligt att denna siffra uppgår till 40 procent av 
omsättningen. Ett företag med ett mycket välorganiserat kvalitetsprogram kan 
ha kvalitetskostnader som endast motsvarar 2,5 procent och dessa resurser har 
då troligtvis främst lagts på förebyggande åtgärder. (Crosby, 1988) 
 
Andra forskare använder sig av benämningen ”kvalitetsbristkostnader”, som 
definieras som ”De totala förluster som orsakas av företagets produkter och 
processer därför att dessa inte är perfekta”. Genom en ökning av förebyggande 
åtgärder minskas felkostnaderna inom företaget och därmed sänks de totala 
kvalitetsbristkostnaderna. (Sörqvist, 1998) 
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4.2.4 Kvalitetsledningssystem 
Ett kvalitetsledningssystem kan ses som en organisations mål och policy och 
arbetet med att nå dessa där alla aktiviteter i ledningen och nedåt arbetar enligt 
en viss struktur. Det finns i organisationen fasta rutiner som dokumenteras i en 
så kallad kvalitetsmanual. Internrevisorer sköter uppföljning av systemet. Om 
ett företag väljer att använda sig av ett kvalitetsledningssystem, som till 
exempel ISO 9000, kan ett ackrediterat certifieringsbolag anlitas för att 
certifiera företaget och på så sätt externt revidera ledningssystemet. (Johansson, 
Lindgren och Lissgärde, 1993) 

4.2.5 Processorienterad verksamhet 

Definition av en process 
Det finns en rad olika definitioner av vad exakt en process egentligen är, men 
de flesta definitioner brukar vara snarlikt detta: 
 
En process är en mängd samordnade resurser och aktiviteter, som höjer värdet 
på de givna betingelserna för att uppfylla krav och behov från interna och 
externa kunder. (Anell och Larsson, 1996) 
 

Allmänt 
• Består av ett antal sammanhängande aktiviteter som syftar till att 

åstadkomma ett förutsägbart resultat 
• Har en kund (internt eller externt) 
• Förfogar över resurser (även IT)  
• Värdeskapande 
• Mätbara in- och utdata 
• Upprepbar (repetitiv)  
 

Processerna finns alltid 
"Processerna finns där alltid..., men om inga begrepp existerar för att 
identifiera och beskriva olika processer i företaget, är processerna “osynliga” 
och sålunda omöjliga att hantera och styra." (Anell och Larsson, 1996) 
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Objekt 
(input) 

Resultat 
(output) Förädling 

Resurser 

Leverantör Process Kund 

Ett företag består av en mängd aktiviteter som på något sätt samverkar. Dessa 
aktiviteter förädlar en produkt eller en tjänst och kallas för företagets processer. 
En process får input som behandlas av ett antal aktiviteter för att sedan 
generera output. Början och slutet av aktiviteten är således väl definierad. 
Resurser tillhandahålls i egenskap av personal och utrustning eller något annat. 
Resurserna förbrukas inte för att kunna genomföra förädlingen. Processer är 
även repetitiva, det vill säga att de kan genomföras flera gånger. (Karlsson och 
Söderstedt, 1997) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Processerna delas ofta upp i olika nivåer där den mest övergripande processen 
kallas för huvudprocess. Huvudprocesser är de processer vars aktiviteter 
förädlar varor eller tjänster till extern kund. Exempel på dessa kan vara 
utveckling, konstruktion, produktion och försäljning. Huvudprocessen stöds av 
dels en styrande process och dels en stödprocess. Styrande processer kan vara 
till exempel projektlednings- och ekonomiprocess och stödprocesser kan till 
exempel vara personal- och inköpsprocess. Huvudprocesserna kan i sin tur 
brytas ner till ett antal delprocesser, vilka i sin tur bryts ned till aktiviteter, som 
är den lägsta nivån. (Karlsson och Söderstedt, 1997) 

Processbeskrivning 
En processbeskrivning är en enkel eller mycket utförlig beskrivning av 
processens olika delprocesser, aktiviteter, ingående resurser och ordningsföljd. 

Processkarta 
Processkartan är en visuell bild över hur de olika aktiviteterna och 
delprocesserna ligger tidsmässigt och förhåller sig till varandra. Ofta läggs det 
även till markeringar för starka områden, flaskhalsar och förslag på 
förbättringsåtgärder på processkartan. Tidigare har även detta kallats för 
Matrisflödesdiagram. Ett exempel på processkarta finns i bilaga 10 där 
försäljningsprocessen är uppritad. 

Figur 4 Hur ett objekt förädlas till ett resultat i en process. (Ibid) 
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4.2.6 Standardisering 
Systematisk ordnings- och regelskapande verksamhet med syfte att uppnå 
optimala tekniska och ekonomiska lösningar på återkommande problem. 
(Nationalencyklopedin, 2003) 
 
Uttrycket ”standard” kan sägas vara en rekommendation att göra någonting på 
ett visst sätt. Det kan handla om att utforma en produkt på ett visst sätt eller att 
använda en viss metod som är allmänt accepterad. (sis.se, acc. 2003-07-08) 
 
Syftet med standardisering är att skapa en gemensam plattform att arbeta 
utifrån. Som bas finns gemensamma begrepp där berörda känner till 
innebörden. Alla kan då arbeta på ett enhetligt och strukturerat 
tillvägagångssätt. (Ibid) 
 
Med ISO 9000 sker standardisering genom att antingen de anställda, 
kvalitetschefen eller en kvalitetskonsult definierar och standardiserar 
processerna och delprocesserna i företaget. (Ibid) 

4.2.7 TQM 
Begreppet, eller ”filosofin” TQM är mycket vanligt förekommande inom 
kvalitetsområdet. 
 
TQM står för Total Quality Management och kan ses som en ledningsfilosofi 
som bygger på att ständigt utveckla en organisations kvalitet. TQM fokuserar 
på ständig förbättring av företagets processer. Genom att låta medarbetarna 
vara med i processen att ständigt förbättra verksamheten, kommer de 
omedvetet att låta kvalitetsattityderna utgöra grunden för förbättrad kvalitet i 
företaget. ISO 9000 och framförallt delen Ständiga förbättringar skulle kunna 
ses som ett av många tänkbara verktyg för TQM. (Karlsson och Söderstedt, 
1997) 

4.2.8 Verksamhetssystem 
De system som omfattar hela verksamheten kallas för verksamhetssystem. Ett 
ledningssystem där till exempel kvalitet, ekonomi och miljö är integrerat kan 
kallas för ett verksamhetssystem. Ett ledningssystem för kvalitet anses vara ett 
verksamhetssystem om alla aktiviteter i en organisation syftar till att påverka 
kvaliteten på tjänsterna eller produkterna. ISO 9000 fullt implementerat på ett 
företag kan genom sin breda struktur även ses som ett verksamhetssystem. 
(sis.se, acc. 2003-07-10) 
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4.3 ISO 9000 

4.3.1 ISO 9000-serien 
ISO 9000 är ett kvalitetsledningssystem som är framtaget för att främst 
standardisera processer och delprocesser i ett företag. 
 
ISO 9000-serien består av fyra olika dokument och följande uppdelning 
publicerades hösten år 2000. 
 
ISO 9000 Ledningssystem för kvalitet – Principer och terminologi  
ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet – Krav  
ISO 9004 Ledningssystem för kvalitet – Vägledning till verksamhetsförbättring  
ISO 19011 Vägledning för revision av ledningssystem för kvalitet och/eller 
miljö 
 
Det är viktigt att notera att, när jag i rapporten anger ”ISO 9000”, syftar till ISO 
9000-serien och inte enbart till de dokument som avser principer, krav och 
terminologi. Vidare syftar jag på såväl 1994-standarden som 2000-standarden 
när jag anger ”ISO 9000” och då standarderna som helheter, inklusive alla 
tillhörande dokument. När 2000 års standard specifikt avses, har jag använt 
begreppen ”nya standarden”, ”ISO 9000:2000” eller ”ISO 9001:2000”. Har jag 
däremot använt begreppen ”gamla standarden”, ”ISO 9000:1994” eller ”ISO 
9001:1994” avses 1994 års standard. 
 
Anledningen till att jag ofta använder en oprecis terminologi är att jag bland 
annat i rapporten undersöker effekter som uppstått på avdelningarna som först 
arbetat enligt 1994-standarden och därefter enligt 2000-standarden. Det är ofta 
svårt att specifikt avgöra vad som är en effekt av den äldre standarden och vad 
som är en effekt av den nyare standarden. Jag kan därför ibland inte uttala mig 
om vilken av standarderna som är grunden för de effekter jag identifierat.  
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4.3.2 Uppbyggnaden av ISO 9000 
Det är viktigt att påtala skillnaden mellan 1994-standarden och 2000-
standarden av ISO 9000. Detta avsnitt börjar med att förklara uppbyggnaden av 
1994-standarden för att sedan förklara 2000-standarden och därefter jämföra de 
båda. (sis.se, acc. 2003-07-10) 

1994-standarden 
ISO 9000 kan ses som ett verktyg med kravdokument för att styra 
verksamheten. Fem dokument ingår i serien (om inte ISO 19011 inräknas) där 
tre är kravdokument med olika omfattning och två är hjälpdokument. Den del 
av ISO 9000-serien som är kravstandard är ISO 9001, 9002 och 9003. ISO 
9000 och ISO 9004 används som hjälpmedel och ger råd och vägledning vid 
användning och tillämpning. ISO 9001 är den mest omfattande och innehåller 
244 krav beträffande kvalitetssäkringen i en organisation. Kraven anger VAD 
som skall göras och inte HUR det skall göras – det sistnämnda är upp till 
företaget. 
 
Valet av kravdokument beror på vilken typ av organisation företaget har. 
Omfattar verksamheten utveckling och konstruktion, produktion och 
installation, service samt slutprovning och leverans, ska ISO 9001 användas. Är 
verksamheten mer begränsad ska endast ISO 9002 eller 9003 användas.  

2000-standarden 
ISO 9000 har reviderats omfattande inför 2000-standarden och de stora 
nyheterna baseras på följande åtta principer för kvalitetsledning (sis.se, acc. 
2003-08-12): 
 
Kundfokus: Organisationen bör uppfylla och överträffa kunders förväntningar. 
Därför bör organisationen förstå nutida och framtida kundbehov. Övergripande 
och detaljerade mål bör överensstämma med kundernas behov och 
förväntningar. Det är även viktigt att kundernas behov och förväntningar 
förmedlas och får stöd i hela den egna organisationen. Kundnyttan bör mätas 
och åtgärder bör vidtas om inte resultatet är tillfredsställande. 
 
Ledarskap: Ledare bör skapa enhetlighet beträffande organisationens 
inriktning, syfte och interna miljö. Detta bör innebära att övriga medarbetare 
förstår och motiveras att sträva efter att uppfylla företagets mål. Aktiviteter bör 
utvärderas, korrigeras och implementeras på ett likartat sätt. Utmanande mål 
bör sättas och ledningen bör se till att medarbetare har tillräckliga resurser, 
utbildning och frihetsgrad. Dessutom bör ledare inspirera uppmuntra och 
erkänna medarbetares bidrag och idéer. 
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Medarbetarnas engagemang: Alla medarbetare bör delta och vilja bidra till 
ständig förbättring. Medarbetarna bör även se hur det egna bidraget är viktigt 
för organisationen. Dessutom bör medarbetarna aktivt söka möjligheter för att 
utöka den egna kompetensen, kunskapen och erfarenheten och också fritt dela 
med sig av kunskap och erfarenhet. 
 
Processinriktning: Organisationen bör ha strukturerade metoder för att 
definiera vilka nyckelaktiviteter som är nödvändiga för att uppnå resultat. 
Dessutom bör klara regler och anvisningar för befogenheter och ansvar finnas 
för berörda nyckelaktiviteter. Man bör identifiera vilka gränssnitt som finns 
mellan nyckelaktiviteterna 
 
Systemangreppssätt för ledning: Alla anställda bör ha förståelse för det 
ömsesidiga beroende mellan huvudprocesserna i organisationen där fokusering 
på de viktigaste processerna finns. Dessutom bör kontinuerliga mätningar, 
analyser och utvärdering ske för att skapa ständig systemförbättring. 
 
Ständig förbättring: Genom mätning, analys och utvärdering underlättas 
ständig förbättring och därmed också snabb och flexibel respons på 
förändringar, vilket i sin tur leder till ökad konkurrenskraft. Viktiga begrepp 
inom området för ständig förbättring är uppmärksamhet, lyhördhet och 
öppenhet. 
 
Faktabaserade beslut: Beslut bör vara välgrundade och baseras på logiska 
och/eller intuitiva analyser av data eller annan information. Data bör vara 
tillräckligt exakta och pålitliga. Vidare bör organisationen kunna visa på 
effektiviteten i historiska beslut genom referens till fakta. 
 
Ömsesidigt fördelaktiga leverantörsrelationer: Organisationen bör 
identifiera och urskilja nyckelleverantörer och utbyta såväl kunskaper som 
resurser med dessa. Ett nära samarbete kan ge ökad flexibilitet och hastighet 
när det gäller att möta snabbt föränderliga marknadskrav och därmed kan också 
optimering av kostnader och resurser ske. 
 
I beskrivningarna ovan används ”bör”, inte ”ska”. Det är alltså inte krav, utan 
dessa åtta principer kan mer ses som vägledning till en framgångsrik 
verksamhet. 

Skillnaderna mellan 1994-standarden och 2000-standarden 
Förutom att 2000-standarden baserats på de nyss presenterade åtta principerna 
täcker den nya standarden även in alla aktiviteterna i organisationen.  
Dokumentationen av alla processerna, vilket ofta motsvaras av företagets 
rutiner, ska vara normativ och aktivt användas för att uppnå förbättringar. 
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Strukturen har också radikalt förändrats och de kravelement som tidigare fanns 
i ISO 9001:1994 tillsammans med de vägledande dokumenten i ISO 9004 har 
nu slagits ihop och omformulerats till fem huvudkapitel: 
kvalitetsledningssystem, ledningens ansvar, hantering av resurser, 
produktframtagning samt mätning, analys och förbättring 
 
Sammanfattningsvis är de stora skillnaderna att den nya standarden står för 
processinriktning till skillnad från den gamla som inriktade sig mer på rutinerna 
inom företaget. Högsta ledningen har satts i fokus och högre krav ställs på 
engagemang från ledningen. Ledningen ska också planera för att kunna 
tillhandahålla tillräckliga resurser enligt den nya standarden. Ständig 
förbättring är också ett nytt krav där en cykel för att förbättra 
kvalitetsledningssystemets verkan och effektivitet beskrivs*. Tillämpning är 
också en nyhet i den nya standarden. Det innebär att företaget ska kunna 
anpassa krave n i standarden efter sin verksamhet. Ökat kundfokus genom att 
mäta graden av kundtillfredsställelse har införts*. Vidare har viss skillnad i 
terminologi införts där ett exempel kan vara att ”organisation” används istället 
för ”leverantör” och ”leverantör” används istället för ”underleverantör”. 
Slutligen har kravet på antal dokumenterande rutiner sänkts betydligt och 
huvudsaken är att företaget kan uppvisa sin ”verkningsfulla verksamhet”. 
*Kommentar: Vilket var mycket vad Metso Paper Service kvalitetsprojekt BIKE 
i huvudsak handlade om. 

4.4 Tidigare studier av effekten med ett ISO 9000 certifikat 

Många vetenskapliga artiklar behandlar ISO 9000s effekt på organisationens 
funktionalitet. Aspekter som produktivitet, lönsamhet, kostnadsbesparingar, 
kundnöjdhet, börsvärde med mera har undersökts. De kombinerade resultaten 
är inte helt klara och i många fall motsäger tyvärr undersökningar varandra. 
Den forskning som hittills är gjord på området och som här presenteras, hänför 
sig uteslutande till 1994 års standard med undantag av Robin Jerabek och Erik 
Lundmarks examensarbete på LiTH från 2003. 
 
I en undersökning gjordes en sammanställning av vilka områden som 
bedömdes blev förbättrade av en ISO 9000-implementering. Undersökningen 
baseras på resultat från 160 respondenter som motsvarar en svarsfrekvens på 
ungefär 30 procent. Här följer topp- och bottenplaceringarna. Något som bör 
poängteras är att de områden som fått bottenplaceringar inte ska ses som 
områden som försämrats utan snarare områden som fått mindre 
genomslagskraft än de som fått höga placeringar på listan. (Wiele och Brown, 
2002) 
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Topplaceringar 
1) Högre kvalitetsmedvetenhet 
2) Högre medvetenhet om problem 
3) Bättre kundservice 
4) Bättre managementkontroll 
5) Bättre produktkvalitet 
6) Ordning och reda 
7) Enhetlighet i organisationen 
 

Bottenplaceringar 
18) Större marknadsandelar 
19) Bättre motivation bland anställda 
20) Bättre överlevnadsförmåga 
21) Reducerade kostnader 
22) Mindre personalomsättning 
23) Hjälp på internationella marknader 
24) Minskade kundrevisioner 

Forskarna i en lite äldre undersökning från 1993 konstaterade att de fyra största 
effekterna av en ISO 9000-certifiering är: 
 
1) Ökad motivation hos personalen 
2) Förbättrad produktionskvalitet 
3) Minskade kvalitetskostnader 
4) Ökad organisatorisk effektivitet 
Undersökningen genomfördes med hjälp av fallstudier på 23 svenska företag. 
(Johansson, Lindgren och Lissgärde, 1993) 
 
Vloeberghs och Bellens (1996) delar upp effekterna på interna och externa. De 
externa effekterna har alla mer eller mindre med kundrelationen att göra. Listan 
med interna effekter är emellertid mer intressant. 
 
1) Tydligare arbetssätt 
2) Tydligare ansvarsfördelning 
3) Färre spontana så kallade adhoc-lösningar 
4) Tydligare organisatorisk struktur 
 
Dessa fyra poster får sägas motsvara Wieles och Browns (2002) ordning och 
reda samt enhetlighet i organisationen i ganska stor grad. Kundservice i Wieles 
och Browns (2002) undersökning hamnar på den externa listan i Vloeberghs 
och Bellens (1996) undersökning, varför en jämförelse av denna post blir svår. 
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Robin Jerabek och Erik Lundmark, Industriell ekonomi, Linköpings Tekniska 
Högskola (LiTH) har under våren 2003 genomfört ett examensarbete med titeln 
"Effekter av kvalitetsledningsarbete enligt ISO 9000-en studie av övergången 
till ISO 9000:2000". Följande är en sammanfattning av frågeställningen och 
resultatet av deras examensarbete: 
 
66 svenska företag som under våren 2003 nyligen har omcertifierat sig enligt 
den nya ISO 9000:2000-standarden har undersökts. Robin och Erik har gjort en 
undersökning som är den första i sitt slag om den nya standarden. 
Undersökningen har baserats på en kvantitativ modell i form av 
telefonintervjuer. I stort gav denna undersökning svar på frågor såsom: 
• Vilka effekter får svenska företag av att arbeta efter och certifiera sig enligt 

en kvalitetsledningsstandard av typen ISO 9000? 
• Vilka av dessa effekter värderar företagen högst? 
• Skiljer sig svaren på ovanstående frågor beroende på befattning i företaget? 
• Vilka parametrar påverkar hur omcertifieringen från 1994-standarden till 

2000-standarden utfaller och hur ser denna påverkan ut? 
• Vilka är de viktigaste praktiska förändringarna i samband med övergången 

till den nya standarden? 
 
Kommentar: Eftersom undersökningen dock i huvudsak är baserad på en 
kvantitativ- metod och inte har så stor kvalitativ utsträckning som exempelvis 
en fallstudie, ger resultatet endast en generell beskrivning av vad företag har 
upplevt som positivt/negativt med omcertifieringen och inte någon typ av 
förslag på direkt implementeringsmetod. 
 
I rapporten framgår det även vad som är avgörande faktorer för hur väl ett 
företag ska lyckas med implementering av ISO 9000:2000: 
 
• De som nått bäst resultat med sitt ISO 9000-arbete är de som genomfört ett 

implementeringsarbete som berört hela organisationen. 
• Kvalitetschefer som varit anställda länge tenderar (generellt) att i mindre 

utsträckning processinrikta företaget. Dessutom involverar de betydligt 
färre medarbetare i omcertifieringsarbetet.  

• De företag som har involverat ledningen i ett tidigt skede och under hela 
omcertifieringsförloppet har lyckats bäst med och fått ut mest av den nya 
standarden. 
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Dessutom framgår det av rapporten: 
 

• De starkaste, och högst värderade, effekterna av ISO 9000 är att företagen 
får en tydlig struktur att arbeta efter, vilket resulterar i tydligare 
ansvarsfördelning och tydligare arbetssätt. Kvalitetsmedvetenheten och 
kundrelationen förbättras på de flesta företag. Förbättrad image är 
fortfarande en märkbar effekt, trots att allt fler företag blivit certifierade.  

 
• Många företag uppger också förbättrad erfarenhetsåterföring, bättre 

beslutsunderlag för ledningen, förbättrade möjligheter till förändringsarbete, 
bättre produkt- och tjänstekvalitet, förbättrad intern kommunikation, större 
kontroll över kostnader och en starkare koppling mellan strategi och det 
dagliga arbetet. 

 
• De största problemen är att standarden upplevs som byråkratisk, vilket kan 

leda till minskad flexibilitet. Cirka tio procent upplevde minskad flexibilitet 
men det var emellertid fler som upplevde ökad flexibilitet. Bedömningen 
och värderingen av ISO 9000 effekter och problem skiljer sig i viss mån 
mellan kvalitetssidan och marknadssidan. 

 
• De viktigaste praktiska effekterna av övergången till den nya standarden är 

processinriktning, minskad dokumentation och kundfokus. Den nya 
standarden upplevs också som enklare att förstå. 

(Jerabek och Lundmark, 2003) 

4.4.1 Faktorer som påverkar effekten 
Det finns ett antal faktorer som verkar påverka effekten av ISO 9000. De 
faktorer som tidigare forskning konstaterat är organisationens storlek, tiden för 
kvalitetsarbete och implementering, omfattningen av implementeringen, 
bransch, ledningens engagemang och slutligen anledning till certifiering.  

Omfattningen av implementeringen 
Många forskare är eniga om att framgången och belåtenheten med ISO 9000 
starkt beror av sättet på vilket systemet implementeras. 
 
ISO 9000 bör implementeras med alla nyckelparametrar som, till exempel, 
ledarskap, resurstilldelning och information. Det räcker inte med att endast 
implementera delmoment för att nå belåtenheten med standarden. (Sun och 
Cheng, 1999) 
 
Extern konsulthjälp är en nyckelfaktor vid införandet av ISO 9000. En 
avvägning av den externa hjälpens omfattning är dock viktig. För lite extern 
hjälp räcker inte för att ge de anställda en grundläggande kompetens. För 
mycket extern hjälp medför att de anställda känner att det löser sig utan deras 
medverkan. (Gustafsson, 2000) 
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Användandet av externa konsulter har ett positivt samband med interna effekter 
av en ISO 9000-certifiering. Bland annat bidrog det till ökade finansiella 
resultat och ökad intern motivation. (Wiele och Brown, 2002)  
 
Fördelningen över hur man väljer att ta sig an arbetet med certifieringen 
fördelar sig ungefär så att drygt 20 procent av företagen har sin företagsledare 
som huvudansvarig för införandet. Drygt 50 procent använder sig av en intern 
projektledare och endast 15 procent använder sig av extern hjälp. (Berggren, 
Granfors och Wellements, 1999) 

Ledningens engagemang 
Högsta ledningens engagemang anses vara den viktigaste faktorn för att hålla 
nere kostnader och tidsåtgången för införandet av ISO 9000. (Gustafsson, 
2000) 
 
Ett absolut krav för att lyckas med införandet av ISO 9000 är ett väl fungerande 
informationsflöde mellan medarbetare och avdelningar i företaget. Företagets 
strategier bör brytas ner till mål och dessa mål måste vara tydliga i det 
operativa arbetet. Ett fullt engagemang krävs från högsta ledningen för att 
möjliggöra detta. (Higginson och Waxler, 1994). Vidare framgår i en nyligen 
gjord undersökning att utfallet av ISO 9000 är direkt beroende av ledningens 
attityd och förståelse för standarden. Forskarna antyder att anledningen till 
missnöjet med standarden beror på bristfälligt fokus hos ledningen. (Yeung, 
Lee och Chan, 2003) 

Anledning till certifiering 
I normalfallet brukar det vara någon av dessa tre faktorer som gör att ett företag 
låter sig certifieras enligt ISO 9000: 
1. Krav från kund 
2. Att kunna utveckla och förbättra verksamheten 
3. Krav från moderbolag (Johansson, Lindgren och Lissgärde, 1993) 
Forskare har även konstaterat att små och mellanstora företag väljer att införa 
ISO 9000 på grund av främst externa krav. Till externa skäl räknas anledningar 
som kundkrav eller ett certifikats utnyttjande i marknadsföringssyfte. I många 
fall slutar kunder att ingå avtal med företag som ej är certifierade och därmed 
blir de små och mellanstora företagen indirekt tvingade till certifiering. 
Forskarna anser att små och mellanstora företag måste inse vikten av att 
utnyttja ISO 9000 för att internt förbättra sina kvalitetssystem och reducera 
kostnader istället för att enbart fokusera på externa skäl. Stora företag 
implementerar däremot oftast ISO 9000 av interna skäl. Interna skäl syftar till 
att göra organisationen effektivare och smidigare. Huvudsakliga anledningar 
för internt införande uppges vidare vara effektivare produktion, bättre 
strukturering och reducerade kostnader. (Sun och Cheng, 2002)  
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En anledning till att stora företag ofta certifierar sig av interna skäl kan vara 
behovet av att strukturera upp verksamheten. Små företag kan antagligen tycka 
sig klara struktureringen utan ett standardiserat system och ser därför mest 
externa faktorer som anledning att certifiera sig. (Wiele och Brown, 2002) 
 
Interna motiv för certifiering stimulerar även aktiviteter som uppföljning och 
genererar generellt sett högre kvalitetsmedvetenhet. Vidare resulterar interna 
motiv i att konstant tillföra uppmärksamhet till systemet och på grund av detta 
upplever företagen fler fördelar och ökad tillfredsställelse med ISO 9000. (Ibid) 

Tiden för kvalitetsarbete och implementering 
En parameter som påverkar belåtenheten tycks vara tiden för kvalitetsarbete. 
Tiden som företaget varit aktivt med kvalitetsarbete korrelerar med effekten. 
De företag som innehaft ISO 9000-certifikat under en längre tid uppvisar högre 
belåtenheten än de som haft det kortare tid. (Sun och Cheng, 1999) 
 
Att sätta upp klara tidsmål för när införandet ska vara färdigt har stor betydelse 
för hur införandet lyckas. Företag som haft en tydlig handlingsplan uppvisar 
generellt bättre resultat än de som arbetat med införandet när ”man fått tid 
över”. En generell regel för hur implementeringen ska bli lyckad är att den bör 
starta med ett antal aktiviteter som ger korta och direkta resultat. Medarbetare 
får på så sätt en mer positiv bild av arbetet med införandet och man ser en ökad 
benägenhet att ta till sig de förändringar som systemet medför. Belåtenheten 
med ISO 9000 anses öka när införandet sker med mer kraft och under en 
förhållandevis kort period. (Gustafsson, 2000; Johansson, Lindgren och 
Lissgärde, 1993) 
 
Annan forskning visar också på att de som innehaft standarden under en 
förhållandevis kort tidsperiod har upplevt en större framgång är de som tagit 
längre tid på sig. Där införandet mättes till kortare än ett år fanns det en 
engagerad personal. Författarna poängterar dock vikten av att inte genomföra 
implementeringen alltför hastigt. Först bör en ”implementeringsanda” skapas. 
Risken finns annars att arbetet inte hinner sjunka in, vilket skulle kunna bidra 
till att all luft har gått ur kvalitetsarbetet. I vissa fall har företag blivit tvungna 
att ”ta semester” från kvalitetsarbetet för att hämta nya krafter. (Johansson, 
Lindgren och Lissgärde, 1993) 

Storlek 
Företagens storlek är en viktig parameter för resultatet. Stora företag tenderar 
till att vara mer belåtna med ISO 9000 än mindre och mellanstora företag. 
(Vloeberghs och Bellens, 1996) 
 
Flera forskningsrapporter visar att börsen reagerar olika på offentliggörandet av 
certifiering, beroende på företagets storlek. Normalt reagerar börsen mer 
positivt när små företag som är mindre kända certifierar sig. (Ibid) 
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Olika branscher 
Inom byggbranschen är tyvärr många av kravdokumenten inte anpassade till 
verksamheten. De är mer anpassade till tillverkande industri (Landin, 2000). 
Det bör här poängteras att undersökningen är gjord på företag som varit 
certifierade enligt den äldre standarden, ISO 9001:1994. 
 
En belgisk undersökning av 290 deltagande företag, där svarsfrekvensen låg på 
ungefär 40 procent, konstaterade att företag som befinner sig i en bransch med 
hög teknologinivå upplever en högre belåtenhet med ISO 9000 än företag som 
har en mindre avancerad teknologinivå. Högteknologiska företag som till 
exempel telekombolag eller bioteknikföretag räknades till högteknologiska. 
Företag som utförde mycket manuellt arbete utan automation sågs som 
lågteknologiska. (Vloeberghs och Bellens, 1996) 
 
Tyvärr finns ingen undersökning, gjord på företag i ”sektorn för tillverkning 
eller underhåll av pappersmaskiner” som har implementerat ISO 9001:2000. 
där Metso Paper skulle kunna passa. 

4.4.2 Vad kostar ISO 9000 
Det finns många som hävdar att certifieringen av kvalitetsledningssystemet är  
värt sitt pris. En uppgift över hur mycket det kostar att införa ett sådant från 
beslut fram till certifiering presenterades i en tidigare undersökning och visade 
att drygt 10 procent införde ett kvalitetsledningssystem för en kostnad som var 
mindre än 100 000 SEK. Kostnaderna omfattade uppbyggnad av systemet, 
själva certifieringen samt externa kostnader som till exempel konsultstöd. För 
drygt hälften innebar införandet en kostnad på mellan 100 000 – 300 000 SEK 
och i drygt 30 procent av fallen kostade det över 300 000 kronor. (Berggren, 
Granfors och Wellemets, 1999) 
 
Själva certifieringskostnaden uppgav knappt 40 procent av uppgiftslämnarna 
ligga på mellan 25 000 – 50 000. Drygt hälften uppgav att certifieringen hade 
kostat mellan 50 000 – 100 000 och sju procent uppgav att kostnaden var högre 
än 100 000 SEK. (Berggren, Granfors och Wellemets, 1999) 
 
De externa kostnaderna (exklusive kostnaden för certifieringen) uppgick till 
mindre än 10 procent av totala kostnaden i ungefär 25 procent av fallen. Drygt 
50 av procent av företagen uppgav att dessa uppgick till mellan 10-50 procent 
av totala kostnaden och ungefär 25 procent uppgav att de externa kostnaderna 
var större än 25 procent av den totala kostnaden för införandet. (Berggren, 
Granfors och Wellemets, 1999) 
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4.4.3 Kritik mot ISO 9000 
Den kritik som riktats mot ISO 9000 gäller främst den krävande 
dokumentationen. Systemet ger en stor dokumenteringsbörda och innebär, 
främst för små företag i förhållande till sin storlek, stora arbetsinsatser i 
initialskedet av certifieringsarbetet. Av detta följer att dokumenteringen får hög 
prioritet och att andra delar av kvalitetsarbetet glöms bort. (Bergman och 
Klefsjö, 1991; Wiklund, 1993) 
 
Bergman och Klefsjö (1991) nämner också att systemet är "defensivt och 
produktorienterat" istället för offensivt och processorienterat. 
 
Annan kritik som ISO 9000 har fått genom åren är bristen på krav för ständig 
förbättring. Pappersarbete kommer i förgrunden och förbättringsarbete glöms 
bort eller stöds över huvudtaget inte. (Bergman och Klefsjö, 1991) 
 
Bristande engagemang i ledningen har varit en vanlig orsak till att arbetet med 
standarden har skötts vid sidan om. Detta slutar ofta med att företag bara 
försöker få certifikatet och inte lägger ner kraft och resurser på själva 
implementeringen. Handböcker och redovisningar ställs i ordning veckorna 
före den årliga revisionen. Dokumentationen kan då ses som ett jättepussel som 
måste läggas på nolltid och därmed erhålls inga internt positiva resultat utan det 
enda som fås är, i bästa fall, ett certifikat. (Svenska Dagbladet Näringsliv, 
980907) 
 
Många betraktar kvalitetsledningssystem som någonting som kräver ytterligare 
en avdelning för kvalitet. Byråkrati och uppföljningar av oväsentligheter som 
avvikelserutiner gör att företagen i praktiken uppfyller kraven i standarden men 
inte i det verkliga ledningsarbetet. Författaren menar också att det idag finns 
stora klyftor mellan kvalitetsutveckling och affärsverksamheten och kraven på 
ökad lönsamhet, snabba förändringar och flexibilitet innebär att ett 
kvalitetssystem i egentligen fungerar som ett släpankare istället för att stödja 
affärsverksamheten. Omorganisationer uteblir ibland på grund av att de kräver 
för stora förändringar i kvalitetssystemen. (Dagens Industri, 021227) 
 
Det kan även riktas kritik mot ISO 9000 och kraven på implementering av 
förändringarna. Det kan för ett företag räcka med att visa upp en 
papperslösning av hur företaget skulle vilja arbeta med standarden som mall 
utan att revisionen kräver någon form av implementering att företaget strävar åt 
det hållet. (Gustafsson, 2003) 
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4.5 Kaizen - Ständig förbättring 

"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, it is 
the one that is the most adaptable to change.", Charles Darwin. 
 
"Change does not necessarily assure progress, but progress implacably 
requires change.", Henry Steele Commager. (Amerikans historiker, 1902-98) 
 
"Det enda konstanta i livet är förändringens process", Carl Rogers. 
 
Kaizen är den japanska termen för Ständig förbättring som involverar alla – 
chefer och medarbetare. I produktion så är Kaizen kopplat till att upptäcka och 
eliminera slöseri i maskiner, arbete och produktionsmetoder. (Cox III och 
Blackstone, 1998) 
 
Det populära mantrat för ett effektivt företag med optimal marknadsföring är 
"läge, läge, läge". 
Om Dr. Jim McNutt skulle få sin vilja igenom borde pappers- och 
massaindustrin ta fram sig eget mantra i form av:  
"förändring, förändring, förändring" eller varför inte: 
"förbättring, förbättring, förbättring", d.v.s. Ständiga förbättringar. 
Dr. Jim McNutt är exekutiv ordförande för Center for Paper Business and 
Industry Studies, baserat i Atlanta, USA. Han är mycket kritisk till dagens 
företag speciellt i pappers- och massaindustrin, hur de har grott fast i gamla 
synsätt och är oförmögna till förändring. (McNutt, 2002) 

4.5.1 Toyotas TPS och Lean Thinking 
Grundarna till den japanska biltillverkaren Toyota, familjen Toyoda skapade 
TPS (Toyota Production System), vilket innebar att de utvecklade en stor 
mängd tekniker för att effektivisera verksamheten. TPS anses som det mest 
kända och framgångsrika exemplaret på ett repetitivt massproduktionssystem 
av unika produkter. Vid förklaringar till detta systemets enorma framgång har 
det, enligt författarna bakom boken Modern logistik Håkan Aronsson, Bengt 
Ekdahl och Björn Oskarsson, inte alltid framkommit att japanska företag ofta 
har väldigt god marknadskännedom. 
”Faktum är att japanska företag är duktiga på att ta reda på vad kunden vill ha 
och varför samt vilket pris kunden är beredd att betala.” 
(Aronsson med flera, 2003).  
TPS hade inte från början någon formulerad eller strukturerad modell för den 
grundläggande ”tankeprocessen” utan fick det senare genom Lean Thinking. 5S 
och Muda kommer från Toyotas tankeprocess Lean Thinking. (Womack och 
Jones, 2003) 
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4.5.2 5S och MUDA 
5S går ut på att företaget ska få Ordning och reda på verksamheten genom att 
få Rent och snyggt med hjälp av de fem S: en: 
 
1. Sortera (Seiri) 2. Strukturera (Seiton) 
3. Städa (Seiso) 4. Standardisera (Seiketsu) 

De fyra första S: en uppfylls genom: 
5. Skapa vana (Shitsuke) 

 
Muda - Slöseri (Waist) definieras: 
En aktivitet som konsumerar resurser men som inte skapar något värde. 
Slöseriet delas in i sju olika former: 
 
1. Överproduktion 2. Väntan 
3. Onödiga transporter 4. Olämpligt processval 
5. Onödigt lager 6. Onödiga rörelser 
7. Produktfel  
 
Den första sortens slöseri, Överproduktion är den värsta och kan bland annat 
leda till för mycket PIA (produkter i arbete) och ökade ledtider. Slöseriet i de 
olika formerna kan även, om inget görs, leda till: 
 
1. Onödig ställtid 2. Defekta material/produkter 
3. Röriga arbetsplatser 4. Missade leveranstider 
5. Osäkra arbetsplatser  
 
Tankeprocessen Lean thinking kan för övrigt sammanfattas i fem 
grundläggande principer, där den andra går ut på att identifiera värdeströmmen 
för varje produkt eller produktfamilj (The Value Stream) oftast genom att göra 
en processkartläggning av företaget. Den femte principen är att eftersträva 
perfektion (Perfection) genom att förfina verksamheten med hjälp av Ständiga 
förbättringar (Womack och Jones, 2003). Båda dessa principer återfinns i ISO 
9000:2000-standarden där det står skrivet (SIS, 2000): 
 
8.5.1. Ständiga förbättringar 
Organisationen ska ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet med hjälp av 
kvalitetspolicy, kvalitetsmål, resultat av revision, analys av information, 
korrigerande och förebyggande åtgärder samt ledningens genomgång. 
 



 Effekter av att införa Ständiga förbättringar 
– En fallstudie av förändringsprocessen vid implementering av 

ISO 9001:2000 genom kvalitetsprojektet BIKE på  
Metso Paper Service i Sundsvall 

 

 

 

56 

4.5.3 Föreläsning av Jörgen Gustafsson, Sandholms Associates AB  
I fas 3 i kvalitetsprojektet BIKE har "koordinatorer" tagits fram för det fortsatta 
arbetet som sammanhållare av grupperna vid implementeringen av det 
framarbetade konceptet för Ständiga förbättringar. 
Som en start på koordinatorernas utbildning föreläste Jörgen Gustafsson, en av 
grundarna till Sandholms Associates AB. Den är Sveriges första konsultfirma 
inom området kvalitetsledning. Enligt honom skall företag ha två ledstjärnor 
för sin verksamhet: 
 
1. Arbeta för att få fram nöjda kunder. 
Detta kan även anses innefatta nöjd personal, företagsledning och ägare. 
 
2. Minimera kvalitetsbristkostnaderna. 
Detta genom att bli så kostnadseffektiv som möjligt genom att identifiera och ta 
bort onödiga kostnader. 
 
Han kritiserade skarpt den "allmänna inställningen" som många svenska 
företagsledare har att kvalitet kan, exempelvis till skillnad mot ekonomi, skötas 
med enbart sunt förnuft. Han menade att för att ett svenskt företag på allvar 
skall kunna konkurrera i den numera globala affärssituationen behövs en helt 
annan inställning till kvalitet och Ständiga förbättringar från samtliga på 
företaget. Han påtalade att Motorolas framtagna strategi Sex Sigma (se nedan) 
kan vara en mycket bra grundpelare i det fortsatta kvalitetsledningsarbetet. 
 
Fyra andra strategier som bör appliceras parallellt med varandra och ovan 
nämnda Sex Sigma är, enligt Jörgen Gustafsson: 
1. Ledarskap för kvalitet. 
2. Massiv utbildning i kvalitet. 
3. Marknadsorientering. 
4. Ett program för kvalitetsförbättringar. 
Dessa återfinns även i Lennart Sandholms bok: Total Quality Management, 
(Sandholm, 2000). 
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4.5.4 Sex Sigma 

Teorin bakom Sex Sigma 
Målet för programmet Sex Sigma är en dramatisk och mätbar reduktion av 
oönskad variation av kvalitén. Det innebär en kostnadsreduktion eller 
förbättrad kundtillfredsställelse. Reduktion av variationen kan också leda till 
förbättrad leveranssäkerhet och förbättrat processutbyte – två viktiga 
processegenskaper som också kan ge stora kostnadsreduktioner och minskad 
kundirritation. Detta definieras som dramatiska resultatförbättringar enligt Sex 
Sigma. För produktionen innebär definitionen att en för kunden viktig 
egenskap, inte skall vara otillfredsställande mer än ca 3 gånger per en miljon 
möjligheter. (Bergman och Klefsjö, 2002) 
 
Ett annat viktigt särdrag är projektorienteringen. Varje förbättring (Ständiga 
förbättringar) sker i små projekt med tydliga slut. Detta är en av idéerna som 
Sex Sigma hämtat från "kvalitetsgurun" Joseph Moses Juran (1904- ) och hans 
tankar, vilket han utvecklat framförallt i sin mest kända bok "Quality Control 
Handbook", (4th ed., 1988). Även nordens mest erfarne projektkonsult, 
Torbjörn Wenell påtalar vikten av just tydliga slut på projekt i sin bok "Wenell 
om projekt" (Wenell, 2001). 
 
De bäst utbildade förbättringsledarna inom metodiken Sex Sigma kallas för 
övrigt, med ett lån från japanska kampsporter, för "Black Belts", svarta bälten. 

Sex Sigma hos Motorola 
1986 introducerades metodiken Sex Sigma hos Motorola och under de 13 
följande åren fram till 1999 åstadkom Motorola fantastiska förbättringar enligt 
deras egen utsago: 

• Försäljningen mer än femdubblades. Vinsten sjudubblades och 
börsvärdet steg med cirka 800 procent.  

• De samlade kostnadsbesparingarna blev över 18 miljarder dollar. 
• Man eliminerade 99,7 procent av felen i processerna. 
• Kvalitetsbristkostnaderna sjönk med 84 procent. 
• Medarbetarnas produktivitet mer än tredubblades. 

(Sandholm, 2003) 
 
Kommentar: Om dessa onormalt bra resultaten verkligen endast berodde på 
införandet av metodiken bakom Sex Sigma har jag inte analyserat och låter 
därför det vara osagt. 
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4.5.5 Förslagssystem 
Ständiga förbättringar är inte synonymt med ett förslagssystem. Däremot utgör 
förslagssystemet kärnan i arbetet med Ständiga förbättringar för de företag som 
använder sig av ett sådant. Det skulle troligen vara mycket svårt att hitta ett 
företag som kommit långt i arbetet med Ständiga förbättringar som aldrig 
använt ett förslagssystem. En stor del av allt förbättringsarbete som genomförs 
på ett företag har på ett eller annat sätt anknytning till förslagssystemet. En 
förbättring kan genomföras utan att den registreras i förslagssystemet, men i 
dessa fall är ofta data – bl.a. i egenskap av kunskapsförmedlande medium – en 
bidragande orsak till att förbättringen genomförs. 

4.5.6 Förbättrad prioritering vid val av framtagna förbättringsförslag 
Joakim Persson och Cai Remitz har i sitt examensarbete: "Praktiska rutiner för 
förbättringsarbete", ett exempel på hur urvalskriteriet kan förfinas och hur 
prioriteringen av förbättringsförslag skall tas fram: 
 
Ge 6 poäng för bäst, 5 poäng för näst bäst o s v för alla kategorier. 
(Detta är ett exempel på prioritering vid 6 stycken förbättringsförslag.) 
 
 Förbättringsförslag nummer: 
Kriterier 1 2 3 4 5 6 
Lägsta totalkostnad för 
åtgärd: 

      

Kostnad i förhållande till 
förbättringsgrad: 

      

Störst säkerhet gällande 
effekt: 

      

Minst tid vid införande:       
Största förbättringsgraden:       
Lättast att införa i 
organisationen: 

      

Minst risk för personkritik:       
Mest positiv 
arbetsmiljöpåverkan: 

      

Summa:       
 
Välj i första hand de förbättringsförslagen med högst poängsumma! 
(Fritt från Persson och Remitz, 1995) 
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4.5.7 Föreläsning av Stig Ottosson, Linköpings universitet 
Följande resonemang om ISO 9000 standarden och ”innovation push” bygger 
på en föreläsning av professor Stig Ottosson, 2003-09-29 vid Linköpings 
universitet. 
 
För att skapa trygghet i ett företag måste två typer av organisationer finnas: 
v En statisk processcentrerad organisation som tillverkar och säljer 

produkter och tjänster för dagens marknadsbehov. Denna organisation 
bör vara kopplad till någon typ av standard, exempelvis ISO 9000. 

v En dynamisk projektorganisation för framtidens produkter genom 
”innovation push”. 

Dessa två olika typer av organisationer måste kunna samarbeta med varandra 
för att flödet ska kunna fungera genom hela företaget. Ett exempel är 
införandet av ISO 9000 hos kameratillverkaren Hasselblad, vilket medförde att 
kreativitetsnivån sjönk drastiskt. Samma sak gäller även QFD (Quality 
Function Design), som heller inte fungerar i ett tidigt skede av 
utvecklingsprocessen. Däremot går av naturliga skäl Planering och Budgetering 
dåligt med ”innovation push”. (Ottosson, 2003) 

4.5.8 Andra fallstudier inom området Ständiga förbättringar 

Benchmarking i projektverksamhet 
Vid en föreläsning av Torbjörn Wenell, Ind.org, EKI, Linköpings Tekniska 
Högskola poängterade han följande: 
Det kan vara bra att även i projektverksamhet genomföra någon typ av 
benchmarking, d.v.s. att studera redan tidigare gjorda såväl lyckade som 
misslyckade projekt. Det kan även vara bra att studera olika 
projektorganisationer och hur de har fungerat. Detta för att lära sig av deras 
misstag, men framförallt deras framsteg innan starten av det egna projektet 
sker. När man studerar gamla projekt hittar man ofta en fallgrop som många 
projektledare får stifta bekantskap med. En är att många av de andra 
medarbetarna inte är lika engagerade som projektledaren själv. Oftast är 
projektledarens nivå relativt stabil över hela projektets gång, medan ledningens 
oftast är hög endast i början och i slutet. Detta är viktigt att tänka på för 
projektledaren. (Wenell, 2003) 
 
För att ta lärdom av andra företags arbete och implementation av koncept för 
Ständiga förbättringar har en del anställda på Metso Paper Service och jag 
genomfört en omfattande studie. Här en kort beskrivning av ett par av de olika 
företagen och deras arbeten. 
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LINDAB 
Som en sammanfattning av studien av LINDABs system för Ständiga 
förbättringar finns nedan ett antal tips från LINDAB: 
• Bestäm först vad som vill uppnås. 
• 5S och Muda är grunden (se ovan, sidan 54). 
• Processkartläggning är mycket viktigt. 
• Ha olika verktyg till hjälp (Ischikavadiagram, Paretoanalys). 
• Ha ett system för Miljö, Kvalité, Arbetsmiljö, Förslag o Revisionshantering. 
• Upplevs något som ett problem skall det registreras. Lösningen finns kanske 

inte idag men problemet har kommit på bordet. 
• Identifiera problemet, Hitta lösningen, Utvärdera, Analysera och Korrigera 

(APDC cirkeln). 
• Viktigt att verkligen vara överens om målet. Inte bara tro att man är överens. 

Sätt på pränt vad som skall jobba med. 
• Stäm av mot kunder och leverantörer innan förändring görs. 
• Ge grupperna stort inflytande. 
• Använd ett enkelt regelverk. 
• Tona ned ”pengadjävulen”. 
• Gruppen skall vara överens innan något genomförs. 
• Ha stödfunktion för förbättringsverksamheten. 
• Gör inte förbättringsarbetet till en ny verksamhet (fristående) utan baka in 

den med alla förbättringssystem. 
• Det är viktigt att ha en länk mellan grupperna (Stödpersonerna). 
• Använd e-post för kommunikation i ärenden och spara historik. 
• Företaget får ej ha för slimmad organisation. Då fungerar det ej. 
• Stödfunktionerna får en stor inblick i hur de olika grupperna fungerar på sina 

arbetsplatser. De måste ha stora befogenheter. 
• Fånga upp alla problem och registrera dem. 
• Se till att aktivt ge nyanställda info om Kaizen (se sidan 54) och företagets 

arbetssätt. 
• Lyft fram statistik och resultat. 
• Tänk igenom belöningssystemet noga. Ta inte bort belöningar för fort eller 

helt och hållet. 



4 – Teoretisk referensram 

 

61 

SAAB Ericsson Space, Claes Berlin, Kvalitetschef 
(Från ett Seminarium för kvalitetsledningsarbete på CANEA Consulting Group 
i Göteborg 2003-06-24) 
På Saab Ericsson Space i Göteborg genomdrivs sedan 1998 ett stort 
kvalitetsprojekt för att bibehålla och om möjligt förbättra företagets ställning 
inom komponenttillverkning för olika rymdprojekt, framförallt för olika typer 
av bärraketerna för satelliter. Claes Berlin påtalade den oerhörda vikten av att 
upprätthålla en hög kvalitetsnivå för att inte vålla någon typ av haveri, vilket 
naturligtvis skulle kunna få oerhörda konsekvenser för företaget. Detta 
avspeglades på en av kvalitetsprojektets hörnstenar: "Vi säljer inte kvalitet, 
utan förtroende." 
 
Claes Berlin redovisade kortfattat de stora skillnaderna mellan ISO 9001:1994 
och 2000 standarderna, där han framförallt påtalade att det nu är en högre grad 
av frihet men samtidigt ett större ansvar. Detta framförallt på grund av att 
standarden numera är uppbyggt på 8 istället för 20 kvalitetsledningsprinciper. 
Den nya standarden trycker nu ännu mer på att kundcentrera, processorientera, 
ta fram ett system av Ständiga förbättringar men även samtidigt att minska 
dokumentationsbördan. Detta leder till en förändring som innebär ett nytt sätt 
att tänka på. Claes Berlin poängterade att steget mellan dessa två standarder är 
större än vad de flesta egentligen tror.  
Han förklarade vidare vad ”Business Process Management” i stort innebär: 
• Definiera mål och visioner för verksamheten. 

(Framtagna och godkända av samtliga medarbetare för att få ett stöd i hela 
organisationen. Eng. Common vision) 

• Informera och utbilda. 
(Hela företaget om arbetets utformning och innebörd.) 

• Identifiera nyckelprocesser. 
• Utse processägare och processteam. 

(Detta dels för att göra processägarna ansvariga i uppföljningen och 
användandet av IT-verktyget, se nedan, och dels för att processteamen ska 
utkristalliseras ur den ofta annars så avdelningsbundna organisationen.) 

• Kartlägga och beskriva processerna. 
• Definiera processgränssnitten. 

(Detta för att ge tydliga avgränsningar mellan processerna för att göra 
personalen medvetna om vilken/a processer de ingår i. Obs på nytt att detta 
ganska ofta inte är lika med de olika avdelningarna på företaget.) 

• Definiera mätpunkter i processerna och identifiera flaskhalsar.  
• Mäta och förbättra. 

(Genom regelbunden processrevision och genomgång) 
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Vidare presenterades hur Saab Ericsson Space själva (med viss hjälp av 
konsulter) hade tagit fram systemet med processer som de arbetar efter, ritat 
processkartor, tagit fram checklistor och mallar samt kopplat detta till sitt 
intranät och sedan börjat implementera systemet hos sina anställda.  
Företaget hade självt  konstruerat det digitala systemet (QUEBASE) och inte 
köpt in någon på marknaden redan färdig produkt. De hade valt denna lösning 
efter att studerat utbudet på marknaden 1998 och konstaterat att de flesta 
system då var relativt statiska, och att de inte ville binda upp sig mot en speciell 
produkt och leverantör. 
 
De hade gjort mätningar under åren som gått (sept. 00 – jan. 03) som gick ut på 
att se hur ofta personalen loggade in på systemet och drog därefter nästan 
direkta slutsatser hur mycket som systemet utnyttjades. (Detta är kanske inte 
lika självklart som Claes Berlin framställde det, utan några mera djupare 
mätningar och analyser skulle behövts för att fastställa den egentliga 
utnyttjandegraden). Claes Berlin menade vidare dock att företaget fortfarande 
var på uppstartsstadiet och långt ifrån färdiga med implementeringen, vilket 
ändock gjorde mätningarna intressanta.  
 
Vidare tog Claes Berlin upp var i organisationen som motstånd mot en sådan 
här typ av förändring oftast uppstår (och fick medhåll från flertalet av åhörarna 
som bestod av ett trettiotal kvalitetschefer, kvalitetsarbetare, doktorander och 
revisorer): 

 
Det är alltså bland mellanchefer/övriga chefer där mest motstånd mot denna typ 
av förändring oftast finns, och detta oftast p.g.a.: 
• De är dessa som i regel har varit längst i företaget. 
• De har svårt att se sin roll i den förändrade organisationsstrukturen. 
• De tror att de kommer att få mer krav på sig och nu även från "sidan" 

samtidigt som de kommer att få mindre resurser till sitt förfogande. 
 

Högsta ledningen 

Mellanchefer/ 
Övriga chefer 

Samtliga övriga 
anställda. 

Oftast mest 
motstånd till 
förändring. 
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De viktigast framgångsfaktorerna som Claes påtalade för ett lyckat 
kvalitetsarbete var: 
• Ledningens engagemang. 
• Målstyrning i helhet, i processerna och i grupperna. 
• Att arbeta i processer i stället för funktioner. 
• Att fokus på det dagliga förbättringsarbetet upprätthålls. 
• Att informationssystemet som stödjer processerna framarbetats och 

användes. 
 
Avslutningsvis poängterade Claes vikten av att på något sätt mäta 
kundtillfredsställelsen, vilket för deras del oftast innebar någon typ av 
djupintervju med kunderna. Detta gav ofta även mycket bra "sidoinformation" 
om företagets placering jämfört med konkurrenterna (Business intelligence). 
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 Förnekelse 

Motstånd Undersökande 

Acceptans 

4.6 Angreppssätt och metoder för verksamhetsutveckling 

Detta är taget från ett seminarium arrangerat av konsultfirman Canea 2003-06-
24. VD Christer Hellstrand gav exempel på hur Canea jobbar för att ta fram 
olika affärsstrategier för företag. Detta innebar bl. a. att göra en 
omvärldsanalys, där bl.a. PEST-modellen och Porters Five forces användes, ta 
fram kritiska framgångsfaktorer samt formulera ett system av prioriterade 
verksamhetsområden. Canea har erfarenheter baserade på framtagning av olika 
företags processer och implementation av IT-stöd, där slutsatsen är att det är 
mycket viktigt att hela personalen är medveten om den svacka som då ofta 
uppstår (se figur). 
 
Här kan engagemanget hos personalen ses som y-axelns skala och x-axeln är 
tiden det tar att implementera det nya systemet. I början kan en förnekelse 
skönjas, vilken lätt kan övergå i ett rent motstånd i nästa fas om inga 
förebyggande åtgärder görs. Det är här som den djupaste svackan i projekten 
ofta uppstår, och för att inte allt ska fallera måste dels alla involverade vara 
medvetna om att en sådan här nedgång kan komma att ske och dels att 
motivationshöjande åtgärder i olika slag bör sättas in. Det är då inte så svårt att 
ta projektet ”upp över vattenytan” igen och få en acceptans som slutligen 
övergår i en fas av nyfikenhet, intresse och undersökande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En förutsättning för att lyckas är att: 
• Ta reda på i vilken fas personalen befinner sig. 
• Försöka få personalen att se förändringen som en möjlighet i stället för ett 

hot. 
• Arbeta fram en metod för att minimera "svackan", genom att ge personalen 

rätt utbildning kombinerat med tid för att själva lära sig 
informationssystemet. 

Figur 5 Det är mycket viktigt att vara medveten om 
den svacka som ofta uppstår vid förändringsarbete. 
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4.7 IT-stöd för verksamhetsstyrning 

Som en liten del av detta examensarbete utvärderades en del på marknaden 
förekommande stöd för ledningen av förbättringsarbetet och framförallt delen 
Ständiga förbättringar. Detta för att kunna utvärdera om Metso skulle köpa in 
en på marknaden befintlig produkt eller konstruera ett eget system. Den 
mjukvara på marknaden som skulle passa Metso Paper Service bäst var (enligt 
min uppfattning) Caneas Framework for Best Practice. 
 
Caneas Daniel Steen presenterade denna mjukvara på ovan nämnda seminariet 
2003-06-24. Den är en webbaserad lösning för att bygga upp stora delar av sitt 
ledningsstöd på. Tanken bakom systemet är att länka ihop företagets alla nu 
befintliga databaser och dokumentmallar till en. Detta för att underlätta letandet 
av informationen och att arbeta i processer. Mjukvaran är uppbyggd på delarna: 
• Ledning 
• Resurser 
• Processer 
• Metoder 
• Utvärdering 
• Verksamhetsutveckling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Av denna portal så är det för BIKE-projektets direkta fortsatta utveckling (FAS 
3) som Metoder med modulen Docpoint samt Verksamhetsutveckling som är 
de mest intressanta. Metoder med Docpoint är baserat på IBM:s Domino. 
 

Figur 6 Konsultfirman Caneas 
Framework for Best Practice 
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Delen Metoder består av: 
• Klickbara processkartor, som kan byggas från någon vald Windows-

applikation, ex. PowerPoint. Kartorna möjliggör för användaren att själv 
navigera grafiskt i verksamhetens processtruktur och läsa tillhörande kartor. 

• Styrd dokumentframtagningsprocess, vilket innefattar ett arbetsflöde 
med bl. a. gransknings-, godkännande-, och publiceringssteg baserat på roll 
och behörighet. 

• Parameterstyrning, vilken ger möjlighet att påverka systemets 
funktionalitet. 

• Sökmöjligheter, exempelvis "Mina favoriter", "Mina dokument", fritext-, 
hierarkisk- och kategorisökning. 

• Signerings- och distributionskontroll, vilket säkerhetsställer att alla tagit 
del av viktig information samt styrning på dokument i pappersform. mm 

 
Här finns alltså både interna och externa länkar, där de interna uppdateras 
automatiskt av mjukvaran, men där de externa ej uppdateras. Förslagsvis är det 
här processägaren som ansvarar för länkarnas giltighet. Detta kanske efter en 
enkelt utformad kommentar från någon av de övriga som arbetar i processen. 
 
Delen Verksamhetsutveckling som kan liknas vid Metsos Feedbackdatabas 
består av rapporter såsom: 
• Händelserapporter (Olyckor, Reklamationer och förbättringsförslag) 
• Revisioner mm 
 
Det preliminära priset för Framework for Best Practice är 1000 SEK per 
användare/roll, men detta är givetvis beroende på hur stor del av systemet 
Metso Paper köper, samt om Metso Paper är intresserad av att teckna ett 
samarbetsavtal med Canea om fortsatt utveckling av mjukvaran. Mjukvaran är 
Windows-baserad och är kompatibel med Lotus Notes. 
 
 
Metso Paper Service beslöt dock att inte köpa in någon färdig mjukvara utan 
konstruera en själv tillsammans med extern programmeringshjälp. 
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4.8 Effektivt projektarbete 

Vid en övergång från en linjeorganisation till en matrisorganisation med 
tvärfunktionella team och projektarbete som implementeringen av ett system 
för Ständiga förbättringar till viss del kan innebära, bör det vara bra att veta 
lite om effektivt projektarbete. Jag tar här upp en del grundläggande faktorer 
som kan påverka förbättringsarbetet i grupper. 

4.8.1 Sammansättning av effektiva team 
Ett av det mest grundläggande med att få till bra effektiva team är att avväga så 
att rätt antal personer ingår. Torbjörn Wenell föreslår att teamen bör vara 
mellan 5 till 6 personer, dels med tanke på att täcka in all nödvändig kompetens 
och dels med tanke på att teamen ska vara lätta att leda. (Wenell, 2001) 
 
Under en föreläsning av Stig Ottosson, Ind. Org, EKI, Linköpings Tekniska 
Högskola poängterar även han det som Torbjörn Wenell säger om effektiva 
teams storlek. Stig Ottosson anser att det gäller att eftersträva en maximal 
projektgrupp på 4-5 personer. Stig Ottosson visade genom en visuell modell på 
hur antalet kommunikationsvägar (C) ökar dramatiskt med antalet involverade 
personer (N). Den matematiska formeln är C=N*(N-1)/2. Som exempel kan 
man här se ett team med 3, 4, 5 och 6 (N) medlemmar, vilket innebär 3, 6, 10 
och 15 (C) kommunikationsvägar, vilka måste upprättas för att teamet skall 
fungera effektivt. Eftersom de flesta gruppmedlemmar kompletterar varandra 
inom olika kompetensområden, innebär detta ofta att gruppen kommer att bestå 
av 4 eller 5 personer. Mer om detta går att läsa om i Stig Ottossons bok 
”Dynamisk innovationsverksamhet”. (Ottosson, 1999) 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 7 Beskrivning av antal kommunikationsvägar (C) 
som en funktion av antal involverade personer (N). 
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4.8.2 Olika personlighetstester 
Ofta i utbildningar av projektledare och bildandet av effektiva team görs någon 
form av personlighetstest. Dessa kan vägleda vem som har ambitioner att vara 
exempelvis gruppens ”Prövare”, ”Idégivare”, ”Sammanställare” eller 
”Förklarare”. Det mest kända av dessa personlighetstester är Belbin-testet, som 
resulterar i att testpersonen får veta i vilken/vilka av Belbins nio framtagna 
roller han/hon passar in. Det finns även ett dokument ”En skrift av Christer B 
Jansson med utgångspunkt från Dr Meredith Belbins forskning och böcker 
inom teamutveckling”, som kan ses som en sammanfattning till det mera 
omfattande belbin-testet. Christer B Jansson har gjort en föreklad modell för 
test av de olika personligheterna med utgångspunkt från Meridith Belbins 
forskning. Den tar ungefär 30 minuter att göra och utvärdera. Christer B 
Jansson som skrivit materialet rekommenderar även boken som ligger bakom 
”Management Teams – Så skapas framgångsrika team” av IHM, 1993, samt 
”Team Roles at Work” av Heinmann, 1993. Mer information finns även på: 
www.belbin.com samt www.belbin.se. 

4.8.3 Sälja in projektet i hela företaget 
Dr. Anna Bergek, Ind. Org, EKI, Linköpings Tekniska Högskola anser följande 
som mycket viktigt: 
Vad gäller resurser bör projektledaren och projektmedarbetarna jobba mycket 
för att dels sälja in projektet i övriga delar av företaget genom lobbying och 
dels arbeta med att integrera projektet i de andra projekten i företaget. Detta ger 
förhoppningsvis att projektet får tillräckligt med resurser. Ett av det viktigaste 
är att visa att projektet stöder företagets totala strategi. 

4.8.4 Viktigt att skapa vi -andan 
Erfarenheter har visat att det är viktigt att ägna mycket tid och resurser åt det 
inledande arbetet i ett projekt. De personer som ska ingå i projektgruppen har 
olika förutsättningar och de har kanske aldrig samarbetat med varandra 
tidigare. Vikten av att tidigt skapa vi-anda är något som även Monica Lööw tar 
upp i sin bok Att leda och arbeta i projekt (Lööw, 2001). 
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4.8.5 Projektledarcertifiering 
Om Metso Paper Service i Sundsvall i framtiden kommer att ta ytterligare ett 
steg i förändringsarbetet och använda gruppcheferna från förbättrings-
grupperna som projektledare för lite större åtaganden, finns här en 
sammanfattning av en eventuell certifiering för dem. 
 
För att försöka få bra utbildade projektledare kan ett företag certifiera dem 
enligt exempelvis PMI eller IPMA. 
PMI är en amerikansk organisation som har ca 95 000 medlemmar idag (sept. 
2003) och ökar för varje år. En person blir certifierad (PMP) genom bland 
annat en standardtest med multichoice-alternativ. Tyvärr blir det inte helt rätt 
om personen som svarar utgår från vårt normalt ”svenska sätt” att leda jämfört 
med det amerikanska ofta mera auktoritära. Detta är givetvis en nackdel 
(Wenell, 2003). PMI har även gett ut boken ”Body of knowledge” (se 
www.PMI.org). Som alternativ finns även en europeisk 
certifieringsorganisation IPMA, baserad i Schweiz. De har än så länge ca 25 
000 medlemmar. Genom denna organisation kan företag och statliga 
förvaltningar certifiera sina blivande projektledare i fallande ordning D, C, B, 
samt eventuellt framöver A-nivå (Projektchef). Certifieringen kan ses som en 
personlig utveckling och brukar kosta mellan 1500 och 5000 kr per styck (se 
även www.IPMA.ch) 
 
Det finns även ett antal diskussionsgrupper och sammanslutningar, ofta 
kopplade till de konsultfirmor som hjälper till med certifieringen, där 
projektledarna kan få stöd från andra i samma situation. Exempelvis se: 
• www.projforum.se 
• www.projektledarcertifiering.com 
• www.projektakademien.nu 
• www.svenskaprojekt.nu 
 
Enligt Torbjörn Wenell kan det dock finnas en viss risk om ett företag 
koncentrerar sig på att få fram certifierade ”strukturella” projektledare. 
Effekten kan bli att företaget då kanske tappar lite av den förmåga till 
innovation, fantasi och inlevelseförmåga, som idag kan behövas för att ett 
projekt skall resultera i lite mer än bara godkänt. Det kan krävas på den hårdare 
globala marknaden idag. Torbjörn anser dock, att om han skulle ha börjat som 
projektledare idag, så skulle kanske en certifiering trots allt vara en bra start. 
(Wenell, 2003) 
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4.8.6 Viktigaste faktorer för att driva projektverksamhet  
De framgångsfaktorer som ett företag bör eftersträva för att generera 
förutsättningar för effektiva projekt med bra resultat är enligt en 
enkätundersökning* på ett 50-tal stora svenska företag: 
 
1. Positivt arbetsklimat. 6. Projektledarens 

professionalism. 
2. Få de resurser som krävs. 7. Aktiva och kompetenta 

beställare. 
3. Ledningens förmåga att prioritera. 8. Möjligheten att utveckla 

kreativa idéer. 
4. Laganda i projektteam. 9. Samverkan inom projektet. 
5. Ledningens engagemang för 
projektledning. 

10. Rekrytering och utveckling av 
projektledaren. 

Detta presenterades under en föreläsning av Torbjörn Wenell, Ind. Org, EKI, 
LiTH, 2003-09-03. 
 
*Kommentar: Om man studerar undersökningar som är gjorda efter införandet 
av ISO 9000 och de framgångsfaktorer som anses viktiga för att den typen av 
projekt skall lyckas, ser man att resultatet är mycket lika på de olika företagen. 
I dessa undersökningar finns ytterligare en viktig faktor. Om en konsult har 
använts, har detta ofta en positiv inverkan på resultatet (se sidan 46). 

4.8.7 Projektledning 
Några viktiga grundförutsättningar som alltid bör uppfyllas i och med att 
projekt används som arbetsform är: 
 
Med fastlagda och tydliga mål Med fastlagda start- och slutdatum 
Med en förutbestämd resursinsats Under en bestämd tidsperiod 
Med en temporär organisation Under särskilda arbetsformer 
(Ibid) 

4.8.8 Projektutformning 
Tre grundförutsättningar skall vara uppfyllda vid en projektstart: 

1. Tydliga. – specificerade och mätbara. 
2. Utmanande –men realistiska. 
3. Förankrade –förstådda och accepterade. 

(Ibid) 
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4.8.9 Olika nivåer på mål med ett projekt 
Torbjörn Wenell poängterar skillnaden på vilka nivåer som bör sättas på del- 
och slutmål för ett projekt. 
• Trygghetsmål –vi är helt säkra på att nå. 
• Realistiska mål –vi måste anstränga oss för att uppnå. 
• Barriärbrytande mål –vi måste anstränga oss mycket för att uppnå och som 

gör att vi måste ändra vårt beteende för att klara. 
(Ibid) 

4.8.10 Förändringsprojekt 
Ofta finns det en drivkraft i förändringsarbetet p.g.a. att sambandet mellan 
orsak och verkan är tydlig. Här kan företaget uppfylla målsättningen med 
Kunden i centrum, öka kundnyttan och på så sätt bli mera lönsamt. Ibland 
kräver större komplexa förändringsprojekt att någon utomstående med hög 
specialkompetens, exempelvis konsulter, hjälper till och styr upp arbetet 
(Föreläsare: Jonas Söderlund, EKI, 2003-09-08). 
 
Allmän inställning för män som ledare för förändringsprojekt: 
”Om det går bra beror det på projektet, men går det dåligt så beror det på 
konjunkturen…” 
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4.9 Mätning av den kundupplevda tjänstekvalitén 

4.9.1 Modeller för tjänstekvalitet 
Ett flertal ansatser har gjorts för att utarbeta modeller som kan förklara 
begreppet tjänstekvalitet. Exempelvis finns Grönroos modell och Gapanalysen. 

Grönroos modell 
Grönroos (1990) använder begreppen teknisk respektive funktionell kvalitet. 
Den tekniska kvalitén betecknar vad kunden erhåller och den funktionella hur 
kunden upplever tjänsteprocessen. Vid till exempel inköp och installation av en 
ny pappersmaskin utgör själva utrustningen den tekniska dimensionen och 
samarbetet, bemötandet, engagemanget, kompetensnivån hos installatörerna 
etc. den funktionella dimensionen. Den funktionella dimensionen är särskilt 
viktig i branscher där kunderna uppfattar den tekniska dimensionen som 
likvärdig företag emellan - exempelvis om prestandan och tillgängligheten för 
flera leverantörers olika pappersmaskiner är närapå likvärdiga. 

Gapanalysen 
Precis som Grönroos diskuterar Zeithaml et al (1990) hur en kunds uppfattning 
av tjänstekvalitén formas av gapet mellan upplevd och förväntad kvalitet. 
Modellen som presenteras av Zeithaml et al kallas därför för gapmodellen och 
enligt forskarna bottnar gapet egentligen i fyra delgap: 
1. Skillnaden mellan vad organisationsledningen tror att kunden förväntar sig 

och vad kunden verkligen förväntar sig. 
2. Skillnaden mellan vad organisationsledningen tror att kunden förväntar sig 

och vad det står i företagets kvalitetsspecifikationer. Ofta har en 
organisation någon typ av specifikationer som berör personalens möjlighet 
att möta kundens förväntningar. 

3. Skillnaden mellan vad som står i företagets specifikationer och vad 
personalen verkligen utför. Personalen kan till exempel var dåligt utbildad 
eller ovillig att tillgodose kundens behov. En tjänsts natur gör den dessutom 
svår att standardisera. 

4. Skillnaden mellan vad organisationen lovar i sin externa kommunikation 
och vad som verkligen erbjuds kunden. Dålig intern kommunikation och 
överdrifter är de två vanligaste anledningarna till detta gap. 
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Två av de instrument som idag finns för mätning av tjänstekvalitet är 
SERVQUAL och SERVPERF. Dessa beskrivs mycket kortfattat nedan: 

4.9.2 SERVQUAL 
Zeithaml, Parasuraman och Berry har utvecklat instrumentet SERVQUAL. 
(Zeithaml, 1990) 
 
Mätningarna baseras på en enkät där respondenten får ta ställning till ett flertal 
påståenden indelade i fem grupper som representerar de fem faktorerna: 
1. Pålitlighet 
2. Lyhördhet 
3. Tillit 
4. Inlevelseförmåga 
5. Omgivning 
 
SERVQUAL-undersökningen är uppdelad i två delar. Den först delen består i 
22 påståenden vilka syftar till att fånga upp kundernas allmänna förväntningar 
på en perfekt tjänst. Den andra delen, som skall belysa kundens verkliga 
upplevelse av tjänsten, består av en matchande uppsättning påståenden 
avseende ett specifikt företag. Kunden svarar i båda fallen enligt en sjugradig 
skala. Differensen av de olika svaren räknas fram till en så kallad 
"SERVQUAL poäng". Dessa poäng kan enligt Zeithaml et al (1990) dels 
användas till att fastställa gapet i en så kallad gapanalys (förväntad tjänst kontra 
upplevd tjänst), dels hitta områden där förbättringsåtgärder bör sättas in. 
Se även examensarbetet "Att definiera och mäta kvalitet i tjänsteproducerande 
organisationer" utfört av Fredrik von Corswant och Axel von Sydow. 
(Corswant och Sydow, 1997) 

4.9.3 SERVPERF 
En alternativ modell till SERVQUAL har tagits fram av Cronin och Taylor 
(1992). Den kallas SERVPERF och baseras endast på den ena av 
SERVQUALs två delar, nämligen kundens upplevelser. 
 
Cronin och Taylor hävdar, med stöd av bland annat Carman (1990), att mycket 
få empiriska bevis finns för att SERVQUAL, som mäter gapet mellan 
förväntningar och upplevelser, skulle vara ett lämpligt mått för tjänstekvalitet. 
Tyvärr är det en av de få mätmetoder som idag finns. Det är, vilket ovan 
nämnda författare dock är överens om, mycket svårt att verkligen mäta just 
tjänstekvalitén på ett bra och enkelt sätt. 
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4.10 De sju leveransserviceelementen 

Leveransserviceelementen är olika mått på servicenivån för ett levererande 
företag. Dessa ska sedan ställas i paritet till kostnadsposterna i en 
totalkostnadsmodell för att se om företaget har optimerat servicemåtten för sitt 
företag. Teorierna finns presenterade i Modern logistik – för ökad lönsamhet, 
H. Aronsson et al, 2003, pg. 38-39. 
 
Leveransserviceelement  Mycket kort sammanfattning 
 Ledtid (Leveranstid)   - Tid från order till leverans 
 Leverenspålitlighet  - Tillförlitlighet i ledtiden 
 Leverenssäkerhet  - Rätt vara i rätt mängd med rätt kvalitet 
 Information   - Rätt information före, under och efter lev. 
 Kundanpassning  - Till kundens specifika behov 
 Flexibilitet   - Gentemot ändrade förutsättningar 
 Lagertillgänglighet   - Servicenivå 

4.11 Viktigaste externa konkurrensfaktorerna enligt SCS 

Om man istället studerar Supply Chain Council (SCS), sidan 7, 2003 definieras 
de viktigaste externa konkurrensfaktorerna mot kund enligt: 
Konkurrensfaktor Definition Nivå 1: Nyckeltal  

Leveransförmåga 

Fyllnadsgrad 

Försörjningskedjans 
leveranstillförlitlighet 

Försörjningskedjans prestation vad 
gäller att leverera: rätt produkt, till 
rätt plats, i rätt tid, i rätt kondition 
och förpackning, i rätt kvantitet, 
med rätt dokumentation, till rätt 
kund. 

Perfekt 
orderuppfyllnad 

Försörjningskedjans 
reaktionsförmåga 

Försörjningskedjans snabbhet vad 
gäller att försörja kunder med 
produkter. 

Orderuppfyllelsetid 

Reaktionstid i 
försörjningskedjan 

Försörjningskedjans 
flexibilitet 

Följsamheten hos 
försörjningskedjan vad gäller att 
svara på marknadsförändringar för 
att försvara eller 
Förbättra konkurrensfaktorer. 

Produktions 
flexibilitet 

 
"Ofta har samma element (begrepp) inte samma innebörd för två olika företag. 
Det råder en stor begreppsförvirring inom leveransserviceområdet, även inom 
litteraturen. Man bör därför vara noga med att reda ut begreppen vid diskussion 
med kunderna. Annars uppstår det lätt missförstånd." (Persson och Virum, 1996) 
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55   RR EE SS UU LLTTAATT   OO CC HH   AA NN AA LLYY SS   

I det här kapitlet presenterar jag de kvantitativa och 
kvalitativa resultaten. De kvantitativa resultaten 
vilket baseras på enkätundersökningarna som 
presenteras är, i de flesta fall, statistiskt säkra med 
95 procents sannolikhet. I annat fall talar jag om en 
tendens - då kan säkerheten vara något lägre, cirka 
90 procent. De kvalitativa resultaten är till största 
delen baseras på djupintervjuerna, vilket gör att 
enskilda personliga uppfattningar och 
argumenterande väger tungt i vissa avseenden. 
Kapitlet tar även upp de tankar och reflektioner som 
uppkommit i och med att resultaten vuxit fram. 
Resultaten används som mall för upplägget av 
analysen där jag, i analysen försöker förklara 
varför vissa resultat erhållits och vad resultaten 
betyder. 
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5.1 Upplägg av resultatet och analysen 

Inledningsvis presenterar jag själva arbetet med BIKE-projektets tredje fas. 
 
Därefter presenterar jag mina kundintervjuer, analys av dessa och ett förslag 
på ett system för att mäta kundtillfredsställelsen. 
 
Efter detta presenterar jag kortfattat företagets kvalitetskostnader och jämför 
dessa mot beräkningsunderlaget som återfinns i referensramen. 
Jag presenterar även enkätundersökningarna och djupintervjuerna med 
personalen på företaget. Jag nämner här en hel del samband som inte helt 
statistiskt kunnat styrkas men som ändå är intressanta. Jag tar också upp de 
viktigaste praktiska förändringarna av övergången till den nya standarden. 
 
Slutligen går jag igenom en del resonemang kring kausalitet och presenterar 
det ISO 9001:2000-certifikat som BIKE-projektet mynnat ut i. 
Genomgående finns en kombination mellan kvantitativ och kvalitativ 
forskningsmetodik, kommentarer av resultaten samt kortfattade analysavsnitt. 

5.2 BIKE FAS 3: Implementering och genomförande.  

Eftersom detta examensarbete till största delen handlar om BIKE-projektets fas 
3 som pågick under tiden för arbetet övergår jag här från imperfekt till 
presens. Enligt min uppfattning ligger Metso Paper Service 
omcertifieringsarbete i detta skede helt i linje med resultatet av undersökningar 
som tidigare gjorts, för att se vilka avgörande faktorer som finns för hur väl ett 
företag kommer att lyckas med implementering av ISO 9000:2000. Se 
referensramen på sidan 46. 
 
I fas 3 är det framförallt 3 delar av BIKE-projektet som arbetas fram innan det 
kan anses helt implementerat i slutet av 2003: 

1. Implementera processerna 
I fas 3 arbetar företaget med att implementera processerna, det vill säga att 
arbeta mer aktivt enligt de beskrivningar och processkartor som är framtagna. 
Detta innebär även att Metso jobbar mycket med att förbättra processerna och 
ta fram checklistor. Detta sker kontinuerligt i det dagliga arbetet och genom 
arbetsgrupper (se nedan) då företaget ser över de framtagna 
processbeskrivningarna och processkartorna för att öka effektiviteten och 
kvalitén ytterligare. De olika processgrupperna fortsätter även med att ta fram 
checklistor som kompletteras till processkartorna. 
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2. Lägga in instruktionerna för processerna i Sundsvalls Handbook 
Processbeskrivningar och processkartor skall även läggas in i databasen 
Sundsvall Handbook. Dock är Sundsvall Handbook ett ramverktyg och 
används oftast inte nu så mycket i den dagliga verksamheten mer än som ett 
"uppslagsverk". Kommentar: Det kan alltså också krävas några former av 
"processmallar", exempelvis processkartor, processbeskrivningar och 
checklistor, vilka är lätt åtkomliga på datanätverket eller/och på väggen hos de 
anställda som är involverade i de olika processerna. De kan då följa dessa i det 
dagliga arbetet. Alternativet är att arbeta om Sundsvalls Handbook och göra 
den till ett "verktyg" som kan användas i det dagliga arbetet. Detta bör göras 
om det är tänkt att personalen mera aktivt ska följa processkartorna. Se även 
resultatet från intervjun med de anställda på sidan 110. 

3. Genomföra de prioriterade förbättringarna 
Under den här fasen tar företaget också fram ett system för Ständiga 
förbättringar samt genomför en stor del av de prioriterade förbättringsförslagen 
som tagits fram i fas 2. Målet och vision när BIKE-projektet är helt 
implementerat och rullande har nu utkristalliserats till: 
 

 
Kommentar: En liten risk som dock finns med detta upplägg är att förändring 
blir bara för förändringens skull, inte på grund av ett bättre resultat. 
 
För arbetsgruppen Ständiga förbättringar innebär att fokusera på de prioriterade 
förbättringsförslagen att: 
• Starta upp Kvalitets- och miljörådets arbete (se nedan) 
• Utbilda koordinatorerna (se sidan 79) 
• Upprätta en databas (se sidan 82) 
• Ta fram regelverk 
• Ta fram checklistor 

Motivation 
Hos de anställda bör motivationen för att fortsätta driva BIKE-
projektet/Ständiga förbättringar i fortsättningen framförallt vara: 
• Möjlighet att påverka och förändra. 
• En vilja att ta reda på hur det bästa sättet är att jobba på framöver, för att 

minimera onödig tidsåtgång och resursslöseri. 
• Att göra arbetet roligare. 
Att motivationen hos de anställda för det dagliga arbetet ökar i allmänhet kan 
vara en av de största effekterna efter implementering av ISO 9000  
(se sidan 46). 

1 genomförd förbättring per anställd och år! 
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Organisationen för BIKE/Ständiga förbättringar (SF) består av: 
• En standardorganisation med 18 stycken SF-grupper 

(förbättringsgrupper) om cirka 8 stycken personer från de olika 
avdelningarna på Service. Arbetsgrupperna bildas under fas 3 och berör 
hela personalstyrkan. I varje arbetsgrupp finns en "koordinator" (se nedan) 
som stöttar och hjälper till när arbetsgrupperna arbetar tillsammans ungefär 
1 timme varannan vecka. Ledningen har inte genomfört någon form av 
gemensam teambuilding, utan den håller grupperna eventuellt själva i. 

• Ur förbättringsgrupperna bildas mindre grupper (team) som får i uppgift 
att genomdriva de olika förbättringsförslagen. Vid sammansättning av dessa 
mindre grupper har företaget i åtanke det som både Torbjörn Wenell och 
Stig Ottosson säger om effektiva team (se sidan 67). Vid bildandet av dessa 
tänker förbättringsgrupperna dels på de olika ingående kompetenserna och 
dels på storleken för att de ska kunna arbeta effektivt tillsammans. Detta gör 
att de ofta blir runt 4-5 personer stora. 

• Projektgrupper som ibland bildas och genomdriver större 
förbättringsförslag som inte SF-grupperna (arbetsgrupperna) själva tar hand 
om. 

• Korsgrupper som sammanlänkar de olika arbetsgrupperna som eventuellt 
kan behövas bildas i olika stadie i förbättringsarbetet, för att det inte ska ske 
för mycket dubbelarbete vid flera stora komplexa projekt pågående 
samtidigt i olika arbets- och projektgrupper. 

• Ett Kvalitets- och MiljöRåd (KvaMiR). Arbetsuppgifterna för rådet är 
framförallt att vara ett beslutande organ när så behövs . Arbetsuppgifterna är 
här också att hjälpa till att starta och hänvisa till hjälp (personer, verktyg, 
litteratur etc.) vid lösandet av komplexa förbättringsförslag, som är svåra 
för projektgrupperna att själva genomföra. Kvalitets- och miljörådet kan ge 
förslag på lösningar och hur dessa ska genomföras i de olika fallen. Rådet 
kommer att under vissa tidsperioder (månads- till halvårsvis) även att ta 
fram olika teman, som arbetsgrupperna skall försöka rikta in och prioritera 
förbättringsförslagen mot. Rådet har även arbetsuppgifter såsom att: 
• Uppdatera regelverket 
• Ansvariga för databasen 
• Hjälpa till med K/I analys 
• Genomföra belöningsutdelningarna 
• Hålla i erfarenhetsutbytet inom och utom företaget 
• Sätta ihop korsgrupper, samt 
• Rapportera till ledningsgruppen. 

Detta råd har tidigare kallats Operativa kvalitetsgruppen. Den har fått byta 
namn på grund av att det numera längre inte är en direkt verkställande grupp. 
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• Ledningsgrupp. Som en "högsta" instans finns även en ledningsgrupp 
med ansvar för hela verksamheten. Dess huvudsakliga roll är att 
formulera och prioritera riktigt stora projekt samt att uppdatera 
belöningsreglerna. De beslutar även minst en gång per år om 
inriktningen på förbättringsarbetet. 

Ledningsgruppen kan ses som ett beslutande organ, medan KvaMiR kan ses 
som ett verkställande organ.  
Ett styrdokument är framtaget som visar alla de olika gruppernas 
ansvarsområden. 

Koordinatorerna 
De cirka 20 stycken så kallade "koordinatorerna" ingår i varsin 
förbättringsgrupp. De är personer som de olika avdelningscheferna har utsett 
till speciella representanter i förbättringsarbetet. De är utsedda efter kriterier så 
som att de skall vara inspirerande, positiva och "framåt". En del av den 
utbildningen som koordinatorerna får är hur datasystemet för Ständiga 
förbättringar fungerar, vilket gör att även en "datamognad" har varit 
meriterande vid uttagningen. De skall vara representanter för de olika 
arbetsgrupperna, det vill säga inte leda utan bara styra grupperna rätt. De skall 
kunna agera som "katalysatorer" inom samt mellan grupperna och Kvalitets- 
och miljörådet. De skall framförallt vara en person för de övriga i gruppen att 
fråga och bistå med verktyg för problemlösningen. De ska även hjälpa till att 
prioritera förslagen och stötta de mindre grupperna (teamen) vid deras 
genomförande av de valda förbättringsförslagen. 

Utbildning av koordinatorerna 
De personer som är uttagna som koordinatorer får under fas 3 och därefter 
kontinuerligt utbildning i framförallt: 
• Teorin bakom Kaizen, Sex Sigma och Metso Paper Service egna system för 

Ständiga förbättringar. Upptakten till utbildningen var en föreläsning av 
Jörgen Gustavsson, Sandholm Associates AB (den 19 juni 2003) där han 
tog upp de grundläggande tankarna bakom detta relativt nya synsätt av 
kvalitetsledning. Se sidan 56. Med den kommande utbildningen kommer 
koordinatorerna att erhålla "grönt bälte" i kvalitetsledningssystemet Sex 
Sigma. I samband med denna starten delades det ut en bok: ”De elva 
sammansvurna” av Ann och Marianne Fredriksson, där författarna 
framförallt tar upp gruppdynamiska problem som kan uppstå på en 
arbetsplats, vilket även en stor del av den fortsatta utbildningen för 
koordinatorerna handlar om. Koordinatorerna får även internutbildning och 
utbildning i datasystemet för Ständiga förbättringar. 

Koordinatorerna får även gå igenom ett personlighetstest för att lära känna sig 
själva lite bättre och få lite mer kunskap om den gruppsykologiska processen. 
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Ansvariga för fortskridande av Ständiga förbättringar är nu de olika 
arbetsgrupperna. Cheferna på de olika nivåerna lägger sig inte i arbetet, om 
förändring håller sig inom budgetramen som sträcker sig upp till 5 000 kr per 
förbättringsförslag. 
 
Kommentar: Detta kan göra (resultat från bl. a. Sydkraft) att det i början blir 
mycket förbättringar av arbetsmiljön (exempelvis nya gardiner etc.). Sydkraft 
räknade med att mer än hälften av budgeten för Ständiga förbättringar första 
året gick till "mjukare" typer av förändringar, sen tog det fart mot mera 
processorienterad produktion mm. 

Prioritering av de olika förbättringsförslagen 
 

Bedömning av förändringsförslagen och problemen sker i förbättrings-
grupperna. Matrisen ovan framtogs framförallt från en arbetsmodell från Cap 
Gemini Ernst & Young. Tanken är att den ska vara så enkel och lättarbetad som 
möjligt, men när det finns många förbättringsförslag samtidigt (som i början av 
BIKE fas 3) så kan modellen vara otillräcklig. Detta gäller även när ett 
förbättringsförslag är svåröverskådligt, svårt att utreda eller bedöma om det 
kostar mer än de avsatta 5 000 kronorna. 

Figur 8 Utgångspunkten för att ta fram prioriteten av de olika 
förbättringsförslagen sker genom en matris med effekt för 
verksamheten (låg-hög) samt komplexitet vid införandet (enkel-svår) 
som de två viktigaste kriterierna. Det högst prioriterade 
förbättringsförslaget är det med hög effekt på verksamheten samt 
enkel komplexitet vid införandet (övre högra hörnet), och betecknas 
med grön färg. 

Effekt på  
verksamheten 

Komplexitet vid införandet 

LÅG 

HÖG 

SVÅR ENKEL 

Lönsam  
satsning! 
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1. Effekten av förbättringsförslagen för kunderna 
Det kan vara mycket svårt att ta fram effekterna för verksamheten när 
arbetsgruppen sätter kunden i centrum. Svårigheterna i mätningen kan vara rent 
statistiska, tidskrävande och att de är svåröverskådliga. I vissa fall kan det 
behövas någon typ av undersökning eller förfrågan av vad kunderna/de 
potentiella kunderna har för uppfattning om de olika förbättringsförslagen. 
Ibland kan det även behövas någon typ av mätning av kundtillfredsställelsen 
efter ett genomfört förbättringsförlag, exempelvis genom SERVQUAL eller 
SERVPERF. Se sidan 72. Oftast är dock varje enskilt förbättringsförlag och 
därmed också även åtgärden i sig så pass liten att en omfattande analys av 
effekten inte är nödvändig. 
 

2. Prioritering mellan de valda förbättringsförslagen 
Det kan även vara svårt att prioritera inom "det gröna området" om det finns ett 
flertal förslag. Detta kan lösas exempelvis med att en lite större modell vid 
bedömningen används, exempel genom Förbättrad prioritering vid val av 
framtagna förbättringsförslag på sidan 58. 

Kritik 
Den kritik som kan uppstå vid införande av ett system liknande detta för 
Ständiga förbättringar brukar vara: 
• De förbättringsförslag som prioriteras högst är baserat enbart på 

arbetsgruppernas egna bedömningar och de kan ha svårt att se helheten. 
• Personalen kommer med (i alla fall i början) förslag som berör deras egna 

arbetssituation i stället för förslag som förbättrar för kunden. 
• Intern kritik kan förekomma från arbetsgrupperna framförallt initialt, när de 

har ett förbättringsförslag som de presenterar och får det "studsande" 
tillbaka och själva är "tvungna" att genomföra förändringen.  

Det bästa sättet att undvika denna "felaktiga inställning" är givetvis att 
informera mer och bättre om hur systemet med Ständiga förbättringar är 
uppbyggt. 
• Det kan vara svårt att komma igång med användning av checklistor i det 

dagliga arbetet, dock finns det mycket bra exempel på detta i företagets 
verkstadsavdelning samt en checklista vid försäljning. 
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Upprättande av en databas 
Även en databas för Ständiga förbättringar arbetas fram och skall 
implementeras under fas 3. Uppbyggnaden av databasen sker bland annat på 
Metso Paper Service egna dataavdelning. Den har normalt till uppgift att göra 
mjukvaruprogram som hjälp till användarinstruktioner vid försäljning och 
Service av pappers- och massamaskiner och serva de egna datasystemen. 
Utvecklingen av databasen sker i samarbete med datakonsultföretaget DataVis. 
Det grafiska utseendet av databasen finns i bilaga 8. 
 
Alternativet skulle ha varit att köpa en på marknaden redan existerande 
mjukvara men nackdelarna med detta skulle då ha blivit: 
• Bundenheten till en mera statisk mjukvarulösning och ett levererande 

företag och avtal med detta. Detta påtalade även SAAB Ericsson Space, 
kvalitetschef Claes Berlin efter införandet av deras IT-stöd för Ständiga 
förbättringar. Se sidan 61. 

• Sämre grund för mjukvaran och användandet hos de anställda. 
• En kanske för generellt utformad modell på grund av att den är tänkt att 

passa många olika företag och organisationer. 
 
Mer om för- och nackdelar med att köpa in en mjukvara, likt denna, eller 
konstruera en själv, finns bland annat att läsa i professor Jan Ljungbergs 
(Göteborgs universitet): "Workflow Management. State of the Art - Att 
effektivisera och koordinera arbete med hjälp av IT" (Ljungberg, 1996) 

Katalogstruktur 
Vid genomförandet av BIKE-projektet upprättades det en katalogstruktur. 
Denna katalogstruktur finns i Metso Papers server åtkomlig för alla. Den 
innehåller alla typer av mallar, checklistor, presentationer och 
utbildningsunderlag mm. Den bygger till stor del på de arbetsdokument som 
tagits fram under BIKE-projektets genomförande. Här finns mycket bra 
information, enligt mitt tycke, att hämta för framförallt koordinatorerna. 
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Fortsatt marknadsföring av projektet 
Inledningsvis i BIKE fas 1 satsade företaget mycket på marknadsföringen av 
projektet inför lanseringen. Att fortsätta göra reklam för projektet för hela 
organisationen är fortsatt mycket viktigt för att bibehålla det interna och 
externa stöd samt resurser som behövs (se sidan 68). Detta är något som 
projektledningen har insett och har i fas 3 bland annat skrivit en artikel i 
personaltidningen SVEPET 1/2004 - Ingen ”punka” i BIKE-projektet. Små 
inslag som denna artikel etc. kan synas inte vara allt för revolutionerande, men 
har enligt min uppfattning haft en stor positiv effekt bland de anställda. Detta 
baserar jag på det som framkom i intervjuerna (se sidan 110). 

5.2.1 Mätning av effekterna efter BIKE fas 3 
Jag har sammanfattat de effekter som jag delvis mätt och som kan urskiljas 
efter implementeringen av BIKE-projektet. Resultatet är uppdelade på de 
följande kapitlen: 
• Kundintervjuer med fastställande av viktiga faktorer vid val av 

serviceleverantör 
• En mall för utvärdering av de gjorde servicearbetena 
• Mätning av kvalitetsbristkostnaderna 
• Resultatet av den interna enkätundersökningen 
• Resultatet från djupintervjuer med Metso Paper Service personal 
• Godkända kvalitets- och miljöcertifikat 
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5.3 Kundintervjuer 

Syftet med intervjuerna var att klargöra kundernas syn på tjänstekvalitet samt 
vad som är avgörande vid val av företag för servicetjänster. Målet var att 
utifrån denna information skapa förbättringsmöjligheter, kvalitetsmål och mått 
som fokuserar på faktorer som ger mervärde åt kunden. 

5.3.1 Genomförande 
Syftet med intervjuerna var att mäta den "kundupplevda tjänstekvalitén", 
genom att använda en form av Gapanalys. De intervjuade fick fylla i 
frågeformuläret i 3 steg. Se även metodavsnittet på sidan 26.  
 
1. Kunden fick med utgångspunkt från frågorna som framgår av bilaga 5 först 

avgöra hur viktiga de enskilda faktorerna är i förhållande till de andra 
faktorerna på en femgradig skala.  

 
2. Sen fick de avgöra Metso Paper Service nivå i dagsläget på samma skala 

på raden under och där fem utgör det högsta betyget och ett det lägsta. 
Genom denna enkla Gapanalys erhölls indikationer på Metsos nivå i 
förhållande till kundens önskemål och behov. 

 
3. Avslutningsvis fick respondenten bland de möjliga faktorerna (samma 

faktorer som i frågeställningen vid Gapanalysen) välja ut de fem som 
ansågs vara viktigast. Detta för att jag tillsammans med kunderna skulle 
kunna särskilja de allra viktigaste faktorerna fasten många hade fått höga 
betyg och bilda en för varje kund enskild "5-i topplista".  

5.3.2 Analys av kundintervjuer 
Intervjuerna gav bra insikt i vad kunderna anser avgörande vid val av 
serviceföretag. Dock var det lite mer snålt med svar på den direkta frågan hur 
kunderna själva mäter och anser att Metso Paper Service skall mäta sin 
tjänstekvalitet. De resultat som redovisas här bygger på svaren på frågorna, 
kundernas urval av de fem viktigaste faktorerna samt Gapanalysen. 
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Faktorer 
Följande faktorer (av 25 möjliga) ansåg kunderna, grundat på betygssättningen 
vara speciellt viktiga för ett serviceföretag att leva upp till: 
 
Faktor Antal personer som 

valde denna faktor som 
en de allra viktigaste 
av de med fem i betyg 
(steg 3). 

Medelvärdet bland alla 
de intervjuade (steg 1). 

Engagemang 4 4,8 
Kompetensnivå 
servicepersonal 

4 4,7 

Kostnaden för de utförda 
tjänsterna 

4 4,7 

Övrigt. Ett fungerande 
system för ständiga 
förbättringar 

3 5,0 

Kompetensnivå säljare 
och övriga anställda 
inom leverantörens org. 

3 4,5 

Vilja att ta ansvar, dvs. 
upprätta servicegarantier 
och kunna utforma 
långsiktiga 
servicekontrakt 

3 4,2 

Eftersom skillnaden mellan den femte och den sjätte punktens medelvärde inte 
skiljer sig så mycket har jag gjort den ”totala 5-i topplistan” sex punkter lång. 
 
Exempelvis var det alltså fyra av de sex intervjuade som valde Engagemang 
som en av de fem (5-i topplistan) viktigast kriteriet av alla de som de satt 5 i 
viktighetsgrad på. Medelbetyget av alla de sex intervjuade var på denna fråga 
4,8. 
 
Påpekas bör dock att det finns faktorer som fått mycket högt betyg 
(viktighetsgrad enligt steg 1) men inte hamnat så högt upp på "5 -i topplistan" 
(steg 3). Dessa bildar "höga-betyglistan" och är: 
• Leveransprecision (2 / 5,0) 
• Tidigare erfarenheter (0 / 5,0) 
• Utför servicetjänsterna enligt specifikationerna (2 / 4,8) 
• Förmåga att ställa upp vettig tidsplan och sedan hålla den (1 / 4,8) 
• Dokumentation utlämnad till er, manualer, ritningar och marknadsföring   

(0 / 4,8) 
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Gapanalys 
Följande faktorer är av väsentlig betydelse för hur kunderna viktat de olika 
faktorerna och hur de uppfattar servicetjänsterna utförda av Metso Paper. 
Påpekas bör dock att detta gäller generellt för hela Metso Paper/Metso Paper 
Service och inte bara servicecentret i Sundsvall. Inom parentes finns 
differensen mellan medelbetyget av hur viktigt den enskilda faktorn ansågs 
vara av alla de intervjuade och medelbetyget för Metso Paper/Metso Paper 
Service (steg 2). Ett högt värde här innebär alltså ett ”dåligt” betyg för 
företaget. 
• Flexibilitet för kostnaderna, mängdrabatt, längre avtal som ger lägre pris 

(2,0) 
• Övrigt. Ett fungerande system för ständiga förbättringar (1,7) 
• Kostnaden för de utförda tjänsterna (1,7) 
• Bra samarbete (1,5) 
• Löpande dokumentation under uppdraget (1,4) 
Exempelvis fick faktorn Kostnaden för de utförda tjänsterna 4,7 i medelvärde 
av kunderna som et mått på hur viktig de ansåg att denna faktor är. Med 
Metsos betyg på 3,0 ger detta ett ”gap” på 1,7. 
 
Mindre viktigt ansåg kunderna faktorer vara såsom: 
• Klädseln (0 / 2,5) 
• Geografiskt nära (0 / 3,3) 
Det var dock båda dessa faktorer, och de enda, där kunden ansåg att Metso 
överträffade kundens förväntningar enligt Gapanalysen (-0,9 resp. -0,2).  
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5.3.3 Viktiga faktorer vid val av leverantör för servicetjänster 
Här kommenterar jag några av de bakomliggande orsakerna till att kunderna 
ansåg vissa faktorer ha avgörande betydelse vid valet av serviceföretag. 

Från "5-i-topplistan": 
• Engagemang (4 / 4,8) 
 
• Kompetensnivå servicepersonal (4 / 4,7) 
Det är mycket intressant att kundernas bedömning av att engagemanget och 
även kompetensnivån hos servicepersonalen är av större/likvärdig betydelse 
som själva kostnaden (priset för tjänsten). 
 
• Kostnaden för de utförda tjänsterna (4 / 4,7) 
Naturligtvis är kostnaden för servicetjänsten av betydande vikt, särskilt när 
konjunkturkurvan är i en dalgång. Oftast finns det dock ett billigare alternativ 
att välja för kunderna från lokala firmor och från Metsos dotterbolag SMS för 
enklare servicejobb. Kunderna själva har även också byggt upp en stor bas av 
service och underhållspersonal. Detta sammantaget gör att kunderna är beredda 
(ibland även tvungna) att betala det lite högre priset för kompetensen som finns 
hos Metsos personal. Viktigt är här dock att Metso debiterar rätt timkostnad 
(antal timmar och nivå i förhållande till kompetens) för sin utsända personal, 
vilket annars kan vara ett irritationsmoment. 
 
• Övrigt. Ett fungerande system för ständiga förbättringar (3 / 5,0) 
Denna punkt tycker jag är den mest intressantast, dels på grund av att kunderna 
själva påpekade och lade till detta till min mall samt dels för att detta är vad 
Metso Paper i Sundsvall jobbar med under BIKE fas 3. Att detta flaggats upp 
som en så viktig punkt är, enligt min bedömning, att det står i den nya 
standarden (2000) till ISO 9000-certifikatet som en mycket viktig del. 
Kunderna har även insett vikten av att inte göra samma misstag på flera ställen 
i produktionssystemet eller i sina olika fabriker, vilket ju kan leda till stora 
kostnader. Det väsentliga som samtliga kunder poängterade som mycket viktigt 
kopplat till detta var hög tillgänglighet. 
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• Kompetensnivå säljare och övriga anställda inom leverantörens org (3 / 4,5) 
Kunderna anser att det är mycket viktigt att även annan personal inom 
leverantörens organisation exempelvis säljarna, är utbildade och antingen själva 
kan svara på olika frågor (ekonomiska såsom tekniska), eller snabbt kan 
förmedla en annan kontakt inom organisationen. Metsos system med "mill-
teams" och "key-account"personer, som fungerar som ett filter mellan kunden 
och Metsos organisation är enligt kunderna ett mycket lyckat koncept och 
borde byggas ut ytterligare. Kunderna anser att de snabbt får svar på sina frågor 
genom att de oftast direkt kopplas till rätt personer inom Metso. 
 
• Vilja att ta ansvar, d.v.s. upprätta servicegarantier och kunna utforma 

långsiktiga servicekontrakt (3 / 4,2) 
Kunderna efterfrågar en fortsatt utformning av olika typer av service och 
underhållskontrakt med framförallt en koppling till den operativa 
verksamheten. Exempelvis avtal där priset för nyinstallation, service och 
underhåll är baserat på tillgängligheten och därmed produktionskapaciteten. 
Om leverantören vill hålla nere sitt initiala pris men samtidigt teckna en typ av 
bonusavtal som ger utdelning till leverantören om driften av maskinparken har 
gått bra, skulle detta oftare ge en positiv effekt för båda parter. 

Från "höga-betyglistan": 
• Leveransprecision (2 / 5,0) 
Som tidigare nämnts är ett stopp i pappersmassaproduktionen mycket 
förödande och därmed är det helt naturligt att leveransprecisionen måste var 
mycket hög. För Metsos del innebär detta en hård styrning av servicetjänsterna, 
där till exempel övertidsuttag för personalen och inkallande av extrapersonal 
måste fungera bra. Givetvis är detta en riskfaktor som kostar pengar som i 
slutändan kunden måste vara beredd att betala för. 
 
• Tidigare erfarenheter (0 / 5,0) 
Denna faktor är som i de flesta andra branscher avgörande vid valet av 
leverantör. Vid en redan upparbetad kontakt mellan kunden och leverantören 
med bra personkännedom brukar framförallt startkostnader minimeras. 
 
• Utför servicetjänsterna enligt specifikationerna (2 / 4,8) 
 
• Förmåga att ställa upp vettig tidsplan och sedan hålla den (1 / 4,8) 
Att på ett bra sätt kunna planera serviceverksamheten och sedan hålla sig inom 
tidsramarna är givetvis av mycket stor vikt liksom leveransprecisionen som 
också är tidsbaserad. 
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• Dokumentation utlämnad till er, manualer, ritningar och marknadsföring   
(0 / 4,8) 

Kunderna efterfrågar så mycket skriftligt material som möjligt framförallt i 
form av bra utformade manualer och givetvis också ritningsunderlag. Det som 
Metso framförallt kan utveckla ytterligare kopplat till detta, och där det hos 
kunderna verkar finnas en stor potential, är fortsatt och utökad utbildning av 
kundernas drift-, service- och underhållspersonal. Flertalet kunder säger sig 
själva var mycket bra på att bedöma, jämföra och köpa in teknisk utrustning, 
men betydligt sämre på att själva genomföra eller köpa in utbildningen som 
krävs för att hantera utrustningen. Att utöka utbildningssatsningen är något 
Metso Paper Service i Sundsvall redan gör sedan mitten av 2002. Det är helt i 
linje med Metsos nya strategi Future Care. Vad kunderna ofta också saknar är 
någon typ av mall på inköpsavdelningarna där viktiga uppgifter inför en 
offerering/fakturering borde finnas. Detta borde leverantörerna (ex Metso) 
kunna relativt enkelt standardisera, allt för att underlätta kontakten och se till 
att inga uppgifter saknas. 

Från Gapanalysen: 
• Flexibilitet för kostnaderna, mängdrabatt, längre avtal som ger lägre pris 

(2,0) 
Denna faktor är starkt korrelerad (sammankopplad) med faktorn "Vilja att ta 
ansvar" (se ovan) och "Kostnaden för de utförda tjänsterna" nedan. Det som 
kunderna även påtalar i denna fråga är att Metso måste bli bättre på att antingen 
hyra in billigare personal från lokala firmor eller öka kapaciteten i dotterbolaget 
SMS, istället för att dyr personal flygs över från Finland, eller att kvalificerad 
personal från Metso Paper i Sundsvall binds upp. Det var här mycket svårt för 
de intervjuade kunderna att särskilja mellan kostnaderna för produkterna och 
tjänsterna. Metso Service i Sundsvall har gällande produkter såsom reservdelar 
arbetat mycket med att försöka informera kunderna om att det i många fall är 
billigare för kunden att köpa komponenter (ex SKF-lager) via Metso än direkt 
från underleverantören. Detta på grund av att Metso har stora kvantitetsrabatter 
och ett stort reservdelsförråd (värt ca 100 miljoner kr bara i Sundsvall). Detta 
budskap verkar tyvärr inte alla kunderna fullt ut ha uppfattat. Det råder tyvärr 
också en inte helt enhetlig prissättning på dessa reservdelar över hela 
Metsokoncernen (Exempelvis Sundsvall vs enheter i Finland), vilket i vissa fall 
gör det besvärligt för kunderna. Ofta tar kunderna kontakt med flera olika delar 
av Metsokoncernen för att se var de kan få bäst pris. En åtgärd här internt inom 
Metso, anser jag vara viktig på grund av att förtroendet hos kunden för Metso 
då borde stärkas väsentligt. 
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• Övrigt. Ett fungerande system för ständiga förbättringar (1,7) 
Denna faktor finns både i "5-i-topplistan" och här i Gapanalysen, vilket starkt 
indikerar att det är mycket viktigt att Metso Paper Service fortsätter att utforma 
ett fungerande system och implementera detta. Det är även viktigt att Metso 
presenterar systemet för kunderna och gör dem delaktiga, eftersom även de 
direkt kan ge mycket bra återkoppling. 
 
• Kostnaden för de utförda tjänsterna (1,7) 
 
• Bra samarbete (1,5) 
Generellt sätt var kunderna nöjda med utförda servicearbeten som gjorts 
senaste året. Att Gapanalysen här visat på "dåligt samarbete" beror, enligt min 
bedömning, dels på att de inte upplevt att det finns ett bra fungerande system 
för Ständiga förbättringar och dels på att de upplevt att kvalitén på Metsos 
utrustning är sämre nu än för fem år sedan. Kommentar: Att de upplevt att 
kvalitén har försämrats kan delvis bero på att många av de tidigare 
leverantörerna (exempelvis Sunds Defibrator) har slagits ihop till Metso och på 
så sätt har många bäckar blivit en stor flod, samt delvis bero på att personalens 
motivationsnivå samtidigt har försämrats med sammanslagningen. 
 
• Löpande dokumentation förs under uppdraget (1,4) 
Att det finns dokumentation som styrker vad som gjorts under servicen anser 
kunden är nog så viktigt och är en faktor som Metso jämförelsevis lätt snabbt 
kan bli bättre på. 
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5.3.4 Mätning av tjänstekvalitén 
Som sagt var hade kunderna själva inga system som ger någon direkt objektiv 
mätning av tjänstekvalitén, mer än att helt sonika se om prestandan på 
maskinerna var tillfredsställande efter service och underhållsåtgärder. 
Exempelvis kan kunden kontrollera vibrationer i de axelbaserade 
pappersmaskinerna eller mäta temperaturskillnaderna i lager etc. Särskiljningen 
mellan vad som egentligen är kvalitén på den utförda tjänsten och på 
maskinerna som sådana är mycket svår att göra i de flesta fallen. Bättre 
subjektiv mätning av tjänstekvalitén kan vara att intervjua de personer på 
företaget som varit i kontakt med den inhyrda servicepersonalen och fråga hur 
de bedömde och upplevde att det fungerat. Här kommer ofta då fler faktorer 
från den funktionella dimensionen såsom engagemang och bra samarbete att 
spela en mer betydande roll än faktorer från den tekniska dimensionen 
(Grönroos, 1990). Se sidan 72. Direkt mätning och uppföljning kan även göras 
av delleverans och leveranstid, samt kontroll att löpande dokumentation sker 
under servicearbetets gång och att systemet för Ständiga förbättringar fungerar. 
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5.3.5 Fungerande system för att mäta kundtillfredsställelsen 
I ISO 9000:2000 kan följande läsas: 
 
8.2.1. Kundtillfredsställelse 
Som ett av måtten på kvalitetsledningssystemets funktion ska organisationen 
skaffa sig information över kunders uppfattning om huruvida organisationen 
har uppfyllt kundkraven eller inte. Metoder för att erhålla och utnyttja sådan 
information ska fastläggas. 
 
Bland annat vid en av internrevisionerna (030618) vid införandet av ISO 
9001:2000 och Ständiga förbättringar påpekades det att systemet för att mäta 
kundtillfredsställelsen var bristfälligt eller till och med på vissa fall helt 
saknades. Detta gör att företaget ser över sina rutiner efter genomförda 
försäljnings-, underhålls- och servicejobb för att förbättra detta. Vid dessa 
större jobb, till skillnad från genomförande av mindre förbättringsåtgärder (se 
sidan 81), kan någon typ av lite mer avancerad mätning vara på sin plats, 
exempelvis SERVQUAL eller SERVPERF. Se sidan 72. Se även 
kundintervjuer på sidan 84. 

5.3.6 Förslag på förbättringar av enkät för "Uppföljning av uppdrag" 
På Metso Paper fanns ett förslag på en mall som skulle användas som enkät för 
”Uppföljning av uppdrag”. Detta är helt i linje med ISO 9000:2000 krav enligt 
kapitlet ovan. 

Tabell 1 Enkätens utseende från början 

 Betydelse Betyg 
1. Personligt bemötande   
2. Anbudets tydlighet/korrekthet   
3. Leverans i tid (leveranssäkerhet)   
4. Produktens/tjänstens kvalitetsnivå   
5. Dokumentation   
6. Fakturans tydlighet/korrekthet   
7. Det totala intrycket   
8. Summa    
 
 Betyg 1-4 

1=Av mycket liten betydelse 
4=Av mycket stor betydelse 

Betyg 1-4 
1=Oacceptabelt 
4=Mycket bra 

 
Komplettering/Övrigt:…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
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Mallen var från början en variant på en standardiserad enkät från konsultfirman 
Cap Gemini Ernst & Young. Jag diskuterade mallens uppbyggnad till viss del 
med professor Eva Leander, Matematiska institutionen, ämnesområdet statistik, 
Linköpings universitet. Jag kom fram till följande förslag på förbättringar: 

Faktorer som skall mätas 
Faktorer som skall mätas bör i största möjliga mån relateras till vad kunderna 
generellt tycker är viktigt gällande Servicetjänsterna. Följande faktorer (av 25 
möjliga) ansåg kunderna, grundat på betygssättningen av ett bra serviceföretag, 
vara speciellt viktiga (antal personer och medelvärde inom parentes). Detta 
enligt min undersökning som genomfördes på Metsos viktigaste lokala kunder, 
SCA/Ortviken, Östrand och M-real/Husum (sidan 84). 
• Engagemang 
• Kompetensnivå servicepersonal 
• Kostnaden för de utförda tjänsterna 
• Övrigt. Ett fungerande system för ständiga förbättringar 
• Kompetensnivå säljare och övriga anställda inom leverantörens org 
• Vilja att ta ansvar, dvs. upprätta servicegarantier och kunna utforma 

långsiktiga servicekontrakt 
Alla dessa faktorer är inte vare sig lätta att få med eller av väsentlig betydelse 
vid mätningen.  

Ett förslag på omformning av enkäten 
1. Personligt bemötande bör kompletteras med engagemang enligt ovan. 
2. Ingen ändring 
3. Leverensservice, tillförlitlighet, reaktionsförmåga och flexibilitet.  

 (rätt produkt, plats, tid, kvantitet snabbt och följsamt)    
 Se kommentar nedan. 

4. Ingen ändring (I begreppet kvalitet kan kompetensen hos servicepersonalen, 
säljaren och de övriga anställda på Metso Paper anses ingå. Detta anser 
kunden som mycket viktigt. Se ovan.) 

5. Dokumentation (bör kompletteras med "under uppdraget" för att förtydliga 
detta. Innan och efter mäts av punkterna 2 och 6. 

6. Ingen ändring (Dock bör det utredas om den intervjuade personen hos 
kunden är densamma som handhar eller har insyn i fakturaärendena.)  

7. Det totala intrycket bör särskiljas med övriga delarna och betydelsen bör tas 
bort. 

8. Summa bör strykas helt, p.g.a. att det innefattas i punkt 7. 
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Vid 3: e punkten sker mätning av de totalt sju ”leveransserviceelementen”.  
(Se Referensramen på sidan 74). 
Av dessa är leveranspålitlighet och leveranssäkerhet de viktigaste att mäta när 
det gäller tjänster såsom service och underhåll. Elementet Information mäts i 
punkt 2, 5 och 6. 
 
Som de nämnda forskarna inom ämnesområdet logistik säger (se sidan 74) är 
definitionerna inte helt lätta att reda ut. Jag har gett ovan nämnda förslag på 
mätområden som en kombination av de nämnda metoderna. Det kan kännas 
som för många mätvärden (4 stycken) i samma punkt, men jag tror man kan 
utgå från att om det är något kunden är missnöjd med så kommer detta att 
kompletteras. För att förtydliga har jag tagit med parentesen. 
 
En kolumn med "vet ej" bör finnas. Detta är intressant för att kontrollera om 
det är rätt person som besvarat frågorna eller pm det är någon som inte är insatt 
tillräckligt i hela projektet. I så fall kan en åtgärd ske. Eftersom det finns ett fält 
där kunden kan komplettera med mer detaljerad beskrivning av vad som inte 
var bra (betyg 1-2) resp. vad de var nöjda med (betyg 3-4), så kan information 
erhållas i mera detaljerad grad av punkterna 1-7. Detta gäller i synnerhet punkt 
3. För att detta ska fungera bör texten omskrivas från bara övrigt till 
komplettering/övrigt. 

Tabell 2 Förslag på matrisen i enkätens nya utformning 

 

 Betydelse Betyg Vet ej 

Personligt (Bemötande och engagemang)    
Anbudets tydlighet/korrekthet    
Leveransservice, tillförlitlighet, reaktionsförmåga 
och flexibilitet (rätt produkt, plats, tid, kvantitet 
snabbt och följsamt) 

   

Produktens/tjänstens kvalitetsnivå    
Dokumentation under uppdraget    
Fakturans tydlighet/korrekthet    
 
Det totala intrycket   
 
Komplettering/Övrigt:…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
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Mätningen 
Om betygsskala 1-4 skall användas bör intervjuaren från Metso Paper definitivt 
inte vara samma person som projektägaren (Sales manager eller 
orderhandläggaren). Risken finns annars att kundkontakten svarar för positivt 
på enkäten, framförallt delen Personligt bemötande. Om det dock är så att 
projektägaren är "tillräckligt" distanserad från den operativa verksamheten kan 
denne ta emot kritiken. Kommentar: För hela den aktuella fabriken kommer det 
att bli den ansvariga på Metso Paper Service som sköter mätningen. Denna 
person har i regel en distans till det enskilda projektet och den enskilda 
kunden. Mätningen kommer att ske antingen på plats eller via telefon, och 
resultatet läggs direkt in i en nyupprättad databas. 

Hantering av resultatet 
Rapportering av resultatet av enkäten sker till ledningen på Metso Paper 
Service i Sundsvall, som ansvarar för att lägga in detta i ett MS Excelark för att 
kontinuerligt och långsiktigt kunna följa upp förändringar och trender. Om de 
olika betygen viktas enligt kundens bedömning kan ett medelvärde på hela 
ordern erhållas. Det kan jämföras med kundens egna totala intryck. Statistiskt 
är det bäst att inte vikta de olika betygen för att få ett totalbetyg. Det kan vara 
mycket svårt för den personen hos kunden att själv avgöra den egentliga 
betydelsen av de olika delarna. Det är även mer intressant att se hur många 
positiva (betyg 3-4) och negativa (betyg 1-2) svar som erhållits vid 
redovisningen av ordern. Betydelsen kan dock ge en indikation på hur viktigt 
kunden anser de olika delarna vara. Om det genomgående är låga värden bör 
detta utredas för att enkäten skall få högre relevans som mätinstrument. 
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5.4 Minskning av kvalitetskostnaderna 

För Metso Paper Service finns en av koncernledningen fastställd mall där det 
anges vilka kostnader som skall rapporteras som kvalitetskostnader (Costs of 
poor Quality, MP Service follow up. Pirjo Rosvall/PHR). Kvalitetskostnaderna 
kan i stort delas in i (här med 2002 års siffror (ca) som exempel och i tusental): 
 
A1 Interna kvalitetsbristkostnader, såsom ombearbetning, 

inventeringsdifferens i lagret, kassering och skrotning. 
(Mycket av detta rapporteras via Feedbackdatabasen.) 

3000 

A2 Reklamationer från kunder 4000 
A3 Ränta kundfodringar, beräknat på 8,3% internränta 2000 
 Avdrag för enheten Panelboard som nu räknas separat. -1000 
Summa  8000 
Den totala kvalitetskostnaden uppgick alltså till under 10 miljoner kronor för 
2002. Detta kan sättas i relation till omsättningen och rörelseresultatet för 
Service, vilket ger ett mycket lågt förhållande. De exakta siffrorna är tyvärr 
sekretessbelagda. Om dessa siffror dock skulle vara de enda 
kvalitetskostnaderna vore det mycket bra. Detta med tanke på att många 
tillverkande företag är tvungna att lägga ca 20 % av omsättningen på 
kvalitetskostnader. Motsvarande siffra för tjänsteföretag, där stora delar av 
företaget kan inräknas, kan vara uppåt 40 %. Detta enligt den amerikanska 
kvalitetsgurun Philip Crosby. Se referensramen och kvalitetskostnader på sidan 
39. Om uträkningar finns det dock en del att påpeka: 
• Enligt Crosby bör även förebyggande- och kontrollkostnader räknas in i 

kvalitetskostnaderna, vilka i Metsos del här bara utgörs av felkostnader. De 
företag med så lite som runt 2,5 % av omsättningen på kvalitetskostnader 
har enligt Crosby lagt större delen av detta på förebyggande åtgärder, en 
utgift som Metso inte ens tas upp i sin redovisning. Se sidan 39. 

• Timkostnaderna (personal och maskiner) som här är inrapporterade utgör 
ungefär ca ½ av den egentliga kostnaden. Det är heller inte troligt att alla 
kostnader ens i närheten är inrapporterade, vilket gör att A1-siffrorna borde 
justeras väsentligt. 

• De egentligen viktigaste kvalitetskostnaderna som är direkt knutna till 
kunderna och indirekt till Metso såsom effektnedgång på produktionen och 
i värsta fall produktionsstopp, tas inte upp till fullo i redovisningen. Jag 
anser att de kvalitetskostnaderna enbart "berörs" med A2-delen 
reklamationerna. Detta med tanke på att ett stopp i en 
pappersmassaproduktion kan kosta 100 000 kr per timme, vilket kan 
förutom dålig Goodwill för företaget också innebära kostnader i utlösta 
serviceförsäkringar. 
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Se även intervjun med driftchefen på Ortviken Gert Skoglund på sidan 16. Det 
som värsta fall kan hända vilket är stämningar mot Metso och förlorade kunder. 
Se sidan 2. 
 
För att på ett bra sätt kunna mäta de interna och externa effekterna av ett nytt 
kvalitetsledningssystem och för Metsos del BIKE fas 3 (Ständiga förbättringar) 
så måste först alla kvalitetskostnader fullständigt kartläggas. Det bör påpekas 
att Metso Paper Service (med ledning av Pirjo Rosvall) i skrivande stund håller 
på att ombearbeta systemet för uträkning av kvalitetskostnaderna för att göra 
det mera detaljerat och rättvisande. Den nya organisationen som troligtvis 
kommer att träda i kraft i maj 2004 kommer dock att eliminera Service som en 
egen ”business-line” och då eventuellt omkullkasta detta arbete. 
Omarbetningen som Pirjo Roswall håller på med resulterar bland annat i att 
dela upp kvalitetskostnaderna i interna (A), externa (B) och övriga (C). 
Kostnaderna skall nu även jämföras i storlek och delas upp i orsaker, 
korrektionsåtgärder samt förebyggande åtgärder. De olika kostnadsdelarna 
skall sen kunna analyseras på ett systematiskt sätt med hjälp av diverse diagram 
såsom pareto och "TOP-5"-varianter. Detta nya system kräver en större 
arbetsinsats men borde, efter att det är fullständigt implementerat, ge en något 
mer rättvisande bild av kvalitetskostnaderna. 
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5.5 Enkätundersökningarna 

5.5.1 Inledande kommentarer till analysen av enkäterna 
Vid läsningen av resultaten kan det vara bra att ha tagit del av ”Behandling av 
data” på sidan 33. 
 
När jag jämför olika grupper ställer jag hypotesen att inga skillnader föreligger 
och förkastar hypotesen om jag uppnår en signifikansnivå på fem procent. 
Detta innebär att jag kan dra min slutsats om exempelvis en korrelation 
(samband) mellan två olika parametrar med 95 % sannolikhet att det jag påstår 
är sant. Jag säger dock att en tendens föreligger om en signifikansnivå på tio 
procent uppnås. Jag har använt mig av den Windowsbaserade programvaran 
SPSS 10.0 för att få fram de statistiska resultaten vilket återfinns i bilaga 7. 
 
Jag har inte begränsat mig till ett fåtal förutbestämda hypoteser. Detta dels för 
att tänkbara parametrar är många men också för att nya hypoteser dykt upp allt 
eftersom resultaten vuxit fram. Jag har dock varit försiktig med att ställa många 
parametrar mot varandra, så att säga, utan anledning. 

5.5.2 Enkätundersökning 1 
Antal utsända enkäter var 110 st. Svarsfrekvensen på 58 % (64 av 110 st) var 
något lägre än vad jag hade hoppats på, men ändå tillräckligt bra statistiskt. 
Jag har inte analyserat vilka som inte svarade och i så fall varför. 
Enkäten finns i bilaga 2. 

 Verkstad Std.Avv Fältservice Std.Avv Reservdelar Std.Avv 
BIKE 9/17  5/12  5/12  

Fråga 1 2,8 1,1 2,1 1,3 3,2 1,2 
2 2,9 1,0 3,6 1,1 3,5 1,2 
3 2,5 1,0 2,6 1,2 3,5 1,0 
4 3,4 1,2 3,3 1,1 4,0 0,9 
5 3,0 1,1 2,7 1,4 3,3 1,3 
6 3,5 0,6 3,3 0,8 4,1 0,6 
7 4,0 1,3 3,9 0,8 4,1 0,8 
8 2,5 1,1 1,8 0,9 2,9 1,0 
9 1,8 1,3 1,2 0,4 2,2 1,3 
10 2,1 1,0 3,3 1,5 2,0 0,9 
11 4,5 0,6 4,5 0,7 4,7 0,9 
12 3,7 0,8 3,7 1,1 4,3 0,8 
13 3,2 0,8 3,3 1,2 4,0 0,8 
14 2,1 0,9 2,6 1,0 2,9 1,0 
15 3,6 1,3 2,6 1,4 4,3 1,0 
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 Log.Center Std.Avv Övriga Std.Avv Tot Medel Tot Std.Avv 

BIKE 5/8  10/15  34/64 st  
Fråga 1 3,4 1,5 3,0 1,2 3,0 1,2 

2 3,5 1,7 3,3 1,3 3,3 1,2 
3 3,0 1,7 3,1 1,3 2,9 1,2 
4 3,9 1,5 3,8 1,4 3,7 1,2 
5 2,9 1,7 2,8 1,4 3,0 1,3 
6 3,8 0,9 3,5 0,5 3,6 0,7 
7 4,0 1,1 3,9 1,2 4,0 1,1 
8 2,4 1,1 3,1 1,2 2,7 1,1 
9 2,1 1,5 2,2 1,2 1,9 1,2 
10 3,0 0,0 3,0 0,7 2,5 1,0 
11 4,8 0,5 4,3 0,6 4,5 0,6 
12 4,9 0,4 3,9 1,1 4,1 0,9 
13 3,2 1,3 3,8 0,8 3,6 0,9 
14 2,7 1,0 2,9 0,9 2,6 1,0 
15 3,5 1,2 4,1 0,8 3,8 1,1 

 
Att inte hela personalstyrkan om 154 anställda fick svara på enkäten berodde 
på att det var en del som hade semester, en del var tjänstlediga och en del var 
helt enkelt svåra att få tag på. Detta gällde framförallt fältservice. 
 
Viktigt är också att tänka på att denna första undersökning är baserad på att 
utvärdera den gamla idé- och förbättringsverksamheten. Systemet med 
Ständiga förbättringar kom med andra ord igång efter den första 
enkätundersökningen. 

Detaljerat resultat med utgångspunkt från frågorna 
Se det fullständiga frågeformuläret i bilaga 2. 
1. Jag upplever att min närmaste chef är engagerad med idé- och 
förbättringsverksamheten (den som finns idag). 
Det totala medelvärdet var 3.0, och den totala standardavvikelsen var 1.2. 
Jag skulle vilja påstå att detta är ett högre resultat än vad jag hade förväntat 
mig, med tanke på att det har inkommit så få förslag som genererat 
förbättringar. Se sidan 18. Dock är det flertalet som har påpekat att det finns 
egna lösningar på system för förbättringsverksamheten på de olika 
avdelningarna. Detta är i och för sig bra, men ännu bättre är om det finns ett 
system som hela företaget arbetar gemensamt efter.  
I svaren till denna fråga märks en tendens till skillnad mellan de olika 
avdelningarna, med ett medelvärde på 2,1 för fältservice och 3,4 för 
Log.Center. Svarsfrekvensen är dock relativt låg med endast 7 av 12 respektive 
5 av 8 svarande på de olika avdelningarna, vilket gör att resultatet inte fullt ut 
kan baserat på ett signifikant statistiskt säkerhetställt resultat. 
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2. Jag upplever att högsta ledningen på Service är engagerad i arbetet med 
idé- och förbättringsverksamheten. 
Det totala medelvärdet var 3.3, och den totala standardavvikelsen var 1.2. 
Resultatet på denna fråga visar en viss skillnad på denna mot den föregående 
och nästa (3,3 jfr med 2,9). Det vill säga att "de flesta" tycker att högsta 
ledningen är mer engagerad än mellanchefsnivån i förbättringsarbetet. Att 
notera är att medelvärdet för fältservice nu har "ökat" från 2,1 till 3,6. Se även 
fråga 1. 
 
3. Jag upplever att mina medarbetare på avdelningen är engagerade i 
förbättringsarbetet 
Det totala medelvärdet var 2.9, och den totala standardavvikelsen var 1.2. 
Se även fråga 1. 
 
4. Jag ser idé- och förbättringsverksamhet som en del av mitt dagliga 
arbete. 
Det totala medelvärdet var 3.7, och den totala standardavvikelsen var 1.2. 
Resultatet på denna fråga visar en viss skillnad på denna mot de föregående 
(3,7 jfr med 2,9 och 3,3). Detta är positivt och vill säga att de enskilda anställda 
känner sig engagerade i förbättringsarbetet. 
 
Inriktning 
5. Jag vet vad som förväntas av mig gällande idé- och 
förbättringsverksamheten. 
Det totala medelvärdet var 3.0, och den totala standardavvikelsen var 1.3. 
Det relativt låga resultatet i denna fråga är, enligt min bedömning, att det just 
under enkätundersökning finns ett visst "vakuum" på företaget då det nya 
systemet för förbättring inte ännu fått fotfäste i organisationen. Den relativt 
stora standardavvikelsen pekar på en stor bredd på personalen svar. 
 
6. Om jag kommer med idéer och förbättringsförslag för mitt arbete, så är 
de främst inriktat på förbättringar som både är enkla att införa och har 
hög effekt på verksamheten. 
Det totala medelvärdet var 3.6, och den totala standardavvikelsen var 0.7. 
 
7. Jag diskuterar förslag till förbättringar med mina arbetskamrater. 
Det totala medelvärdet var 4.0, och den totala standardavvikelsen var 1.1. 
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Resultat 
8. Jag tycker att idé- och förbättringsverksamheten på min avdelning varit 
framgångsrik. 
Det totala medelvärdet var 2.7, och den totala standardavvikelsen var 1.1. 
 
9. Jag känner till förbättringar som genomförts den senaste månaden. 
Det totala medelvärdet var 1.9, och den totala standardavvikelsen var 1.2. 
Här hittar vi enkätundersökningens klara bottenrekord, vilket inte är så konstigt 
med tanke på den statistik som finns för den gamla idé- och 
förbättringsverksamheten. Se sidan 18. 
 
Återkoppling 
10. Jag är nöjd med tiden till beslut om mitt förbättringsförslag kommer 
att genomföras eller ej. 
Det totala medelvärdet var 2.5, och den totala standardavvikelsen var 1.0. 
Att överträffa detta resultat är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att 
lyckas med implementeringen av den nya förbättringsverksamheten. 
 
Värt att notera är att det endast var knappt hälften (29 av 64 stycken) som 
överhuvudtaget svarade på denna fråga med något annat än "vet ej". Detta, tror 
jag kan tolkas just så, att de flesta inte har lämnat in något förbättringsförslag 
genom den gamla idé- och förbättringsverksamheten. Därmed vet de då 
givetvis inte något om tiden till beslut och meddelande om beslutet. 
 
Kvalitetsmedvetenhet (100 %) 
11. Jag tänker på att uppfylla eller överträffa kundens önskemål i mitt 
dagliga arbete.  
Det totala medelvärdet var 4.5, och den totala standardavvikelsen var 0.6. 
Medelvärdet är det klart högsta över hela enkätundersökningen och torde peka 
på att inriktningen hos de flesta anställda är bra. Eftersom även 
standardavvikelsen är den lägsta pekar detta på att det finns en bra gemensam 
uppfattning om kvalitetspolicyn. 
 
"Processtänkande" 
12. När jag arbetar tänker jag på hela flödet av aktiviteter (ex transport, 
montage, rapporteringen, faktureringen etc.) genom hela Metso Paper 
Service, som mitt jobb är en del av. 
Det totala medelvärdet var 4.1, och den totala standardavvikelsen var 0.9. 
Nivån på denna fråga, likt den förra, visar att de inte är något fel på de enskilda 
anställdas inställning. 
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Informationsträffen på filmstaden 28 maj 2003 
13. Den informationsträff som genomfördes på filmstaden 28 maj 2003 om 
kvalitetsprojektet BIKE (och/eller mitt eget deltagande i projektet), tycker 
jag gav mig ett nytt synsätt till arbetet på Metso. 
Det totala medelvärdet var 3.6, och den totala standardavvikelsen var 0.9. 
Här kunde vi ha hoppats på ett ännu lite högre medelvärde, men detta är klart 
godtagbart. De flesta har i alla fall fått upp ögonen för att kvalitet är något som 
berör alla, vilket var ett av målen med informationsträffen och BIKE-projektet. 
 
IT-system 
14. Jag anser att de befintliga systemen för förbättringsförslag, Feedback-
databasen, idéverksamheten mm är bra. 
Det totala medelvärdet var 2.6, och den totala standardavvikelsen var 1.0. 
Eftersom detta är en av bottennoteringarna visar resultatet på att ett nytt system 
är önskvärt. Detta är med andra ord helt i linje med att just ett nytt IT-stöd 
utvecklas som hjälp till den nya förbättringsverksamheten. Se sidan 82. 
 
Organisationen 
15. Jag anser att vi på avdelningen arbetar effektivt tillsammans. 
Det totala medelvärdet var 3.8, och den totala standardavvikelsen var 1.1. Det 
finns en signifikant skillnad mellan Fältservice jämfört mellan Reservdelar och 
Övriga. Medelvärdet för Fältservice var 2,6 jämfört med Reservdelar på 4,3 
och Övriga på 4,1. Se även bilaga 7. 
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16. Något mer du själv skulle vilja lägga till i denna studie om 
förbättringsverksamheten: (Räcker inte detta utrymme kan ni använda 
baksidan) 
Det var, som det brukar med enkätundersökningar, en inte allt för stor 
ansamling med egna kommentarer under denna punkt (totalt 6 stycken). 
Flertalet av dem som fanns visade dock en stark negativ attityd bland annat till 
den nuvarande idé- och förbättringsverksamheten: 
”Jag har arbetat 1,5 år på Metso och under den tiden bara ryktesvis hört talas 
om vår nuvarande idé- och förbättringsverksamhet. Ingen har informerat mig 
om den aktivt. Jag har aldrig lämnat in något förbättringsförslag.” 
En respondent skrev:  
”Förbättringsarbetet är en del av det "normala" arbetet, därför är databaser, 
rutiner mm ett stöd för detta. Om förbättrings“tänket" fanns överallt skulle 
inga rutiner eller databaser behöva finnas. Förbättringar skall inte "ligga till 
sig" utan genomföras på en gång.” 
En annan respondent skrev:  
”Vi arbetar mycket med förbättringar men det sker inte inom ramen för någon 
förbättringsverksamhet. Vi utreder och genomför förbättringar ständigt och 
direkt i vår grupp.” 
Det fanns även kommentarer såsom: 
”Både databasen Golf och pappersexercisen på vår avdelning är på 
stenåldersnivå.” 

Sammanfattning av svaren från enkät nr 1 
Det verkar som många anser sig själva tänka mycket på kvalitén och att 
uppfylla och kanske till och med överträffa kundens behov. Det finns en klar 
skepsis mot den gamla idé- och förbättringsverksamheten samt datasystemet. 
Det verkar som de flesta inte riktigt vet vad som förväntas av dem i 
förbättringsarbetet på företaget eller känner till någon förbättring som gjorts på 
senare tiden. Det är dock mycket viktigt att komma ihåg att många frågor är 
baserade på den "gamla" idé- och förbättringsverksamheten som har funnits på 
Metso Paper i Sundsvall fram tills systemet med Ständiga förbättringar 
infördes. Detta var tyvärr, trots flertalet påminnelser, en del som misstolkade 
detta, vilket troligtvis gör att medelvärdet och standardavvikelsen är något 
högre än det annars skulle ha varit. 
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5.5.3 Enkätundersökning 2 
Antal utsända enkäter var 74 st. Svarsfrekvensen var 77 % (57 av 74 stycken). 
Att svarsfrekvensen var så hög var glädjande och jag tror det främst berodde på 
att de flesta på Service nu var mer engagerade i arbetet med Ständiga 
förbättringar. Jag delade ut lite mindre antal enkäter denna gång, men ändå 
tillräckligt många för att det skulle räcka för att jämföra statistisk med första 
omgången. Enkätundersökning 2 genomfördes relativt tidigt för 
arbetsgrupperna för Ständiga förbättringar. De flesta grupperna hade bara, likt 
vid tillfället för intervjuerna, haft ett par möten och just kommit igång med 
förbättringsarbetet. Detta var något som även poängterades av flertalet 
respondenter. 
Enkäten finns i bilaga 3. 
 

 Verkstad Std.Avv Fältservice Std.Avv Reservdelar Std.Avv 
BIKE 7/11  6/11  7/16  

Fråga 1 3,4 1,0 4,0 0,7 3,3 1,1 
2 3,5 1,2 3,7 0,9 3,8 1,1 
3 3,5 1,1 3,1 0,9 3,5 0,8 
4 3,4 1,2 3,5 0,9 3,5 1,3 
5 3,4 0,9 3,8 0,8 3,6 1,0 
6 3,1 1,1 4,2 0,6 3,8 1,1 
7 2,8 0,9 3,8 0,8 3,6 1,3 
8 2,4 1,0 3,0 0,8 3,3 0,9 
9 3,0 1,6 2,9 1,6 3,6 1,3 
10 2,3 1,2 4,0 - 3,4 1,4 
11 4,6 0,5 4,7 0,5 4,5 0,8 
12 4,4 0,7 4,1 0,8 4,2 1,1 
15* 2,9 1,4 4,0 0,8 4,2 0,9 

 
*Fråga 13 och 14 har utgått (fanns endast i enkät 1). 
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 Log.Center Std.Avv Övriga Std.Avv Tot Medel Tot Std.Avv 

BIKE 5/8  6/11  31/57  
Fråga 1 2,7 1,0 3,7 1,3 3,4 1,1 

2 3,6 0,5 4,4 0,5 3,8 0,9 
3 3,3 1,0 3,7 0,7 3,4 0,9 
4 3,4 1,7 3,7 1,2 3,5 1,2 
5 4,4 0,9 4,3 0,9 3,9 1,0 
6 4,7 0,5 4,0 1,1 3,9 1,0 
7 3,5 1,5 3,7 1,1 3,5 1,1 
8 3,3 1,1 3,3 1,3 3,1 1,0 
9 2,5 1,8 3,9 1,2 3,3 1,5 
10 4,0 0,0 4,0 0,7 3,5 1,2 
11 4,6 0,5 4,4 0,7 4,6 0,6 
12 3,8 1,6 3,9 1,2 4,1 1,1 
15 3,0 1,5 3,5 0,8 3,6 1,2 

 

Detaljerat resultat och jämförelse med enkät 1 
Se det fullständiga frågeformuläret i bilaga 3, samt även analysen av 
djupintervjuerna med personalen på sidan 110. Se även bilaga 7. 
 

Generellt resultat 
Vid de lägre värdena, det vill säga de resultaten som fortfarande är något sämre 
än de övriga, utgår jag delvis från en förslagsmall på förbättring som är gjord 
av Joakim Ahlström och Anders Berg i sitt examensarbete "Optimala 
förutsättningar för förbättring". (Ahlström och Berg, 2003) 
 
Engagemang 
1. Jag upplever att min närmaste chef är engagerad i arbetet med Ständiga 
förbättringar. 
Det totala medelvärdet var 3.4, och den totala standardavvikelsen var 1.1. Detta 
med jämförelse av medelvärdet på 3.0 (Std.Avv 1.2) i enkät 1 finns det en 
signifikant skillnad på resultatet (Signifikansnivå, Sig. = 0,024 enligt bilaga 7).  
 
2. Jag upplever att högsta ledningen på Service är engagerad i arbetet med 
Ständiga förbättringar. 
Det totala medelvärdet var 3.8, och den totala standardavvikelsen var 0.9. Även 
här finns en signifikant skillnad till det bättre. (Jfr med 3.3 och 1.2 i enkät 1) 
För att göra mellanchefer och högsta ledningen ännu mer engagerade kan 
projektledarna samla cheferna och gör dem mer intresserade genom till 
exempel ett informationsmöte om hur förbättringsverksamheten (Ständiga 
förbättringar) fortskrider. Projektledaren kan även skapa rutiner för hur 
cheferna blir engagerade i förbättringsarbetet i de enskilda grupperna till 
exempel genom att deltaga på en del möten och genom olika typer av 
diskussionsforum. 
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3. Jag upplever att mina medarbetare på avdelningen Service är 
engagerad i förbättringsarbete. 
Det totala medelvärdet var 3.4, och den totala standardavvikelsen var 0.9. 
Jämfört med medelvärdet på 2.9 och med standardavvikelsen på 1.2 i enkät 1 
finns det nu även här en signifikant förbättring. 
 
4. Jag ser Ständiga förbättringar som en del av mitt dagliga arbete. 
Det totala medelvärdet var 3.5, och den totala standardavvikelsen var 1.2. 
Jämfört med medelvärdet på 3.7 och med standardavvikelsen på 1.2 i enkät 1 är 
det inte en signifikant försämring, dock föreligger det en tendens till detta. 
 
Inriktning 
5. Jag vet vad som förväntas av mig i arbetet med Ständiga förbättringar. 
Det totala medelvärdet var 3.9, och den totala standardavvikelsen var 1.0. 
(Jfr med 3.0 och 1.3 i enkät 1) 
Här finns en mycket stark signifikant skillnad till att de anställda nu vet mera 
exakt vad som förväntas av dem i förbättringsarbete jämfört med innan 
införandet av Ständiga förbättringar. 
 
6. Mitt arbete med Ständiga förbättringar är främst inriktat på 
förbättringar som är enkla att införa och har hög effekt på verksamheten. 
Det totala medelvärdet var 3.9, och den totala standardavvikelsen var 1.0. 
Jämfört med 3.6 och 0.7 i enkät 1 finns endast en tendens till skillnad. 
Svaret visar dock en signifikant skillnad mellan Verkstaden jämfört mellan 
Log.Centret. Medelvärdet för Verkstaden var 3,1 jämfört med Log.Centret på 
4,7. Det verkar med andra ord som att personalen på Log.Centret har insett hur 
de olika förbättringsförslagen ska utformas något bättre än i Verkstaden. Jag 
förslår därmed att projektledningen sätter in mer resurser för att hjälpa 
förbättringsgrupperna på Verkstaden framöver. 
 
7. Jag diskuterar förslag till förbättringar med mina arbetskamrater. 
Det totala medelvärdet var 3.5, och den totala standardavvikelsen var 1.1. 
(Jfr med 4.0 och 1.1 i enkät 1) 
Att resultatet har blivit signifikant försämrat angående denna fråga bedömer jag 
kan bero på att gruppernas arbete bara precis påbörjats och resultatet ser jag 
därför mera som en tillfällighet. 
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Resultat 
8. Jag tycker att arbetet med Ständiga förbättringar på min avdelning 
varit framgångsrikt. 
Det totala medelvärdet var 3.1, och den totala standardavvikelsen var 1.0. 
Jämfört med 2.7 och 1.1 i enkät 1 finns en signifikant förbättring. Detta var 
dock det lägsta totala resultatet för enkät 2, men beror uteslutande enligt min 
bedömning på att arbetet med Ständiga förbättringar just påbörjats.. 
 
9. Jag känner till förbättringar som genomförts den senaste månaden. 
Det totala medelvärdet var 3.3, och den totala standardavvikelsen var 1.5. 
Jämfört med det mycket låga resultatet på 1.9 och med standardavvikelsen på 
1.2 i enkät 1, visar detta på en mycket stark signifikant skillnad. Nu känner 
alltså medarbetarna till förbättringar som gjorts i närtid och därmed ser resultat 
av förändringsarbetet. Frågan är baserat på att ge ett klart svar i form av Ja eller 
Nej, vilket nu syns i fördelningen med två markant skilda grupper. Därmed har 
svaren på denna fråga frångått normalfördelningen. Den stora 
standardavvikelsen pekar även på en stor bredd av svaren från personalstyrkan. 
Det finns en signifikant skillnad för avdelningen Reservdelar där medelvärdet 
ökat från 2,2 till 3,6. Se även bilaga 7. 
 
Återkoppling 
10. Jag är nöjd med tiden till beslut om mitt förbättringsförslag kommer 
att genomföras eller ej. 
Det totala medelvärdet var 3.5, och den totala standardavvikelsen var 1.2. 
(Jfr med 2.5 och 1.0 i enkät 1) 
Att notera här var att endast ungefär en tredjedel (18 av de svarande 57) skrev 
något annat än ”Vet ej”. Detta beror, bedömer jag, på det ”vakuum” som 
uppstått på Metso Paper Service innan systemet med Ständiga förbättringar har 
kommit igång på allvar. Det finns i alla fall en mycket stark signifikant skillnad 
till att resultat nu är bättre. 
 
Kvalitetsmedvetenhet (100 %) 
11. Jag tänker på att uppfylla eller överträffa kundens önskemål i mitt 
dagliga arbete.  
Det totala medelvärdet var 4.6, och den totala standardavvikelsen var 0.6. 
(Jfr med 4.5 och 0.6 i enkät 1) 
Detta är åter igen den fråga med högst totala medelvärde och uppvisar givetvis 
ingen signifikant skillnad jämfört med det tidiga så höga resultatet. Den fortsatt 
låga standardavvikelsen pekar på en fortsatt enad personal i denna fråga. 
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"Processtänkande" 
12. När jag arbetar tänker jag på hela flödet av aktiviteter (ex transport, 
montage, rapporteringen, faktureringen etc.) genom hela Metso Paper 
Service, som mitt jobb är en del av. 
Det totala medelvärdet var 4.1, och den totala standardavvikelsen var 1.1. 
(Jfr med 4.1 och 0.9 i enkät 1) 
Likt ovan, ingen signifikant avvikelse från det tidiga så höga resultatet. 
 
Organisationen 
15. Jag anser att vi på avdelningen arbetar effektivt tillsammans. 
Det totala medelvärdet var 3.6, och den totala standardavvikelsen var 1.2. 
Det finns en signifikant skillnad mellan Verkstaden jämfört mellan 
Reservdelar. Medelvärdet för Verkstaden var 2,9 jämfört med Reservdelar på 
4,2. Återigen poängterar jag att jag anser att den totala 
förbättringsverksamheten i framtiden bör inriktas mot Verkstaden för att 
effektivisera dess verksamhet. Vid slutförandet av detta examensarbete har 
detta arbete tagit fart med bland annat hjälp från den gamla kvalitetschefen 
Magnus Söderberg (en av mina handledare). Jag föreslår dock att personalen på 
Verkstaden själva ser över de framtagna processkartorna för att framförallt 
försöka hitta nya effektivare arbetslösningar utifrån dessa. (Jfr med 3.8 och 1.1 
i enkät 1) Se även ovan. 
 
16. Något mer du själv skulle vilja lägga till i denna studie om Ständiga 
förbättringar: (Räcker inte detta utrymme kan ni använda baksidan) 
Det var betydligt fler (10 stycken mot 6 stycken) som kommenterade enkäten 
denna gång mot förra, vilket jag ser som mycket positivt. De var dock flertalet 
som poängterade att deras förbättringsgrupp just kommit igång med 
verksamheten, men det var även flertalet som hade andra åsikter och tips. 
Exempelvis poängterade en respondent vikten av att hela tiden marknadsföra 
projektet för att hålla det vid liv (se även sidan 68) och en annan gav följande 
tips: 
”Styrgruppen för Ständiga förbättringar samt ledningen skulle kunna delta i 
avdelningsgruppernas möten för att visa sitt engagemang någon gång under 
året.”.  
En annan respondent var lite mer skeptisk till prioriteringen av 
förbättringsförlagen: 
”Jag tror att för stor fokus på enkla och högeffektiva förbättringar kan hämma 
idégivaren.” 
En tredje respondent skrev följande: 
”Ständiga förbättringar som är direkt kundrelaterade bör det sättas mer 
resurser på när det gäller marknadsföring/försäljning av de nya förbättrade 
produkterna.” 
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5.5.4 Sammanfattning av enkät 2 och jämförelse med enkät 1 
Sammantaget har medelvärdena på de frågor som berör förbättringsarbetet ökat 
något nu med införandet av Ständiga förbättringar. 
 
Personalen upplever en betydlig skillnad i chefernas engagemang i 
förbättringsverksamheten, vilket är mycket positivt. Det är hos mellancheferna 
som det största motståndet mot förändringar finns, se bland annat sidan 61. Jag 
bedömer dock nu att företaget har kommit förbi det mesta motståndet, vilket de 
förbättrade värdena ger en indikation om. 
 
Genom den mycket starka signifikanta skillnaden i fråga 5 ”Jag vet vad som 
förväntas av mig i arbetet med Ständiga förbättringar.” (medelvärde på 3,9 jfr 
med 3,0), anser jag mig kunna göra bedömningen att personalen nu mera exakt 
vet vad som förväntas av dem i förbättringsarbetet. Detta ser jag som mycket 
positivt. 
 
Det finns en signifikant skillnad mellan Verkstaden (2,9) jämfört med 
Reservdelar (4,2) på frågan om de anser sig arbeta effektivt tillsammans (fråga 
15) i enkät 2 . 
 
Avdelningen Reservdelar hade en signifikant ökning av medelvärdet från 2,2 
till 3,6 på frågan om de anställda kände till någon förbättring som genomförts 
senaste månaden (fråga 9) i jämförelse mellan enkät 1 och 2. Nu känner alltså 
medarbetarna till förbättringar som gjorts i närtid och ser därmed resultat av 
förändringsarbetet, vilket även gäller den totala personalstyrkan (Jämförelse av 
medelvärde på 3,3 med 1,9). 
 
Det verkar även som om de flesta nu också är mera nöjda med tiden till beslut 
om deras förbättringsförslag kommer att genomföras eller inte. 
 
För de olika avdelningarna fanns det inga fler statistiskt säkerhetsställda 
skillnader än de jag presenterat på signifikansnivå 95  %, mer än tendenser. 
Detta, bedömer jag, beror framförallt på att det inte var så många 
uppgiftslämnare per avdelning så att jämförelserna emellan dessa är svåra att 
göra. Det beror också på att det ofta inte finns några vattentäta skott mellan de 
olika avdelningarna, varvid uppfattningarna om arbetet är ungefär lika. 

5.5.5 Fler enkätundersökningar 
Det kommer även att genomföras en ytterligare enkätundersökning (nr 3) efter 
cirka ett år efter implementeringen av Ständiga förbättringar på företaget. 
Enkäten kommer då att vara i princip identisk med enkät nr 2. Undersökningen 
kommer att göras för att se om det finns några långsiktiga tendenser i 
gruppernas förbättringsarbete. 
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5.6 Djupintervjuer med Metso Paper Service personal 

5.6.1 Genomförande 
Efter diskussion med mina handledare på företaget kunde jag fastställa vilka 
som var mest intressanta att intervjua. Utgångspunkten för vilka jag tillfrågade 
om de ville bli intervjuade var de kriterier som jag från början hade tagit fram, 
se sidan 26, samt till vilken förbättringsgrupp de tillhörde. Jag inriktade mig på 
att ta ut en person per förbättringsgrupp plus ett antal koordinatörer som jag 
intervjuade. Jag utgick från den standardiserade frågemallen, se bilaga 4. 

5.6.2 Resultat och analys 
De flesta förbättringsgrupperna hade vid tiden för intervjun, likt även 
enkätundersökning 2, bara träffats ett par tillfällen och därmed just kommit 
igång med arbetet. Jag ansåg det inte irrelevant att intervjua de anställda ändå, 
utan ansåg det intressant att se om de var på rätt väg. Det var även bra att få 
veta vad de anställda hade för grundläggande uppfattningar om vad de tyckte 
att arbetet borde mynna ut i på längre sikt.  
 
Svaren och synpunkterna är inte kopplade till någon enskild person, om inte 
denne särskilt har blivit tillfrågad och godkänt detta eller om denne självmant 
velat göra det. Synpunkterna är även relativt generellt skrivna samt i vissa fall 
lösryckta från sitt sammanhang, men ger ändå en bra vägledning om hur det 
fortsatta arbetet med Ständiga förbättringar kan fortgå. Här finns även aspekter 
av förbättringsverksamheten som kan vara intressant för företaget att ta del av 
inför andra projekt. Det kan även vara allmänorienterande för andra företag. 

Komplettering till enkätsvaren 
Enkäten finns i bilaga 3 och frågorna till personalen finns i bilaga 4. 
Engagemang 
• Ofta anser sig de flesta vara engagerade i förbättringsarbetet, dock inte med 

direkt koppling med det dagliga arbetet. 
• Många tror att ledningsgruppen är engagerad i systemet för 

förbättringsverksamheten, men tyvärr knappt ingenting i de enskilda 
förbättringsförslagen som inte direkt påverkar deras eget arbete. Detta 
upplevs av vissa som en försämring mot det tidigare idé- och 
förbättringsverksamheten med förslagslådor etc. Då var ”de där uppe” 
tvungna att se på de enskilda förslagen och bedöma dem. 
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• Artikeln i personaltidningen SVEPET 1/2004 - Ingen ”punka” i BIKE-
projektet var det flertalet av de anställda som hade läst och faktiskt mer eller 
mindre refererade till. Detta kan i sig ses som ett tecken på fortsatt bra 
engagemang i projektet. 

Inriktning 
• Flertalet av de intervjuade tycker att det inte är helt solklart vad avsikten 

med förslagsystem är utan tycker att de aktuella förbättringsförslagen 
fokuseras allt för mycket på den interna verksamheten och arbetsmiljön. De 
skulle vilja att personalen mera aktivt lyssnar på kunderna och försöker 
komma förbättringsförslag baserat på detta. Kommentar: Jag tycker dessa 
åsikter är mycket bra. Dels, tror jag, detta beror på att de flesta 
förbättringsförslagen som grupperna arbetar med kommer från BIKE-
projektets 2: a fas där företagets interna processer togs fram. Dels är 
systemet med Ständiga är i sin linda och tidigare studier visar på att 
förbättringsförslagen ofta i början handlar om det interna arbetet. Till detta 
ska kommas ihåg att de allra flesta på företaget inte så ofta har någon 
direkt kundkontakt vilket gör det svårt för dem att veta vad kunderna 
egentligen vill. Sammantaget gör detta att det är mycket viktigt att lyssna på 
de på företaget som har direkta kundkontakter, exempelvis personalen på 
fältservice som i dagsläget inte är helt involverade i systemet med Ständiga 
förbättringar. Under steg två i Ständiga förbättringar kommer denna 
koppling dock att förtydligas något genom det nya temat som handlar om 
att öka leveransprecisionen till kunden ”Leverans i rätt tid till extern 
kund”. 

Resultat 
• Eftersom de flesta grupper just har kommit igång med Ständiga 

förbättringar har de inte hunnit genomföra några förbättringar senaste 
månaden. Detta medför det låga medelvärdet på fråga 9 i 
enkätundersökningen. Dock anser de flesta att själva arbetet med 
förbättringsgrupperna hitintills varit framgångsrikt med många 
förbättringsförslag och lösningar. 

Återkoppling 
• Även här är det många som har kryssat i rutan ”Vet ej” på frågan om de är 

nöjda med tiden till beslut om deras förbättringsförslag kommer att 
genomföras eller ej pga. förbättringsarbetet just är påbörjat. Dock anser de 
flesta att denna tid borde bli mycket kortare med det nya systemet med 
Ständiga förbättringar, där förbättringsgrupperna i princip själva fattar 
beslutet om vilka förslag som ska genomföras eller inte och hur. Detta till 
skillnad från de ofta mycket långa beslutstiden från företagsledningen i det 
förra förbättringssystemet. 
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Ständiga förbättringsgrupperna 
1. , 2, 3 och 4 Antal möten, hur ofta uppgiftslämnaren varit med, hur 

denne tycker att det fungerar och hur arbetet ska effektiviseras? 
De flesta grupperna hade, som sagt, vid tiden för intervjuerna endast haft ett 
fåtal möten i grupperna men verkar ha kommit igång bra. Grupperna har 
bedömt vilka förbättringsförslag (ärenden) som passar deras grupp samt tagit 
fram prioritetsordningen på dessa. De övriga förbättringsförslagen har de 
skickat vidare till någon annan grupp alternativt till Kvalitets- och Miljörådet, 
d.v.s. metodiken och systemet verkar fungera bra. Ett par uppgiftslämnare gav 
som förslag att det skulle finnas datorer i konferenslokalerna där 
förbättringsgrupperna träffas, för att snabbt kunna logga in och arbeta med 
databasen och hitta övrig information på nätverket. Det skulle då även gå 
mycket smidigare att få igång bildkanonen. Förbättringsgrupperna skulle 
sammantaget spara mycket tid. 
 
5. Koordinatorns uppgift? 
De flesta trodde att koordinatorns uppgift var att arbeta som gruppchef på 
mötena, samt att han/hon även skulle sammankalla till mötena, se till att de inte 
blir för långa och uppdatera gruppens ärenden i databasen. 
Kommentar: Det verkar tyvärr inte ha framgått att koordinatorns uppgift 
varken är att direkt leda gruppen eller långsiktigt vara ansvarig för gruppens 
ärenden i databasen. Detta är något som jag anser att Kvalitets- och 
miljörådet kan hjälpa koordinatorerna att förmedla och informera hela 
personalstyrkan om. (Se mer om koordinatorns uppgift på sidan 79). 
Koordinatorerna själva, som jag intervjuat, har varit ¨dock medvetna om att de 
inte ska agera chefer på mötena. 
 
6. - 7. Samarbetet med Kvalitets- och miljörådet, ledningsgruppen samt 

andra grupper? 
Inom grupperna är det koordinatorn som uteslutande har fått/tagit på sig 
uppgiften att hålla kontakten utåt om det inte gäller ärenden där uppgiftslösaren 
behöver specifik vägledning eller rådfrågning. Det var ingen av de intervjuade 
som hade haft något mer med övriga grupper i Ständiga förbättringsarbetet att 
göra än att skicka över ärenden. Det var dock flertalet som påtalade att de 
skulle vilja ha en obligatorisk information om vad som hänt med ärendena som 
de skickat iväg. 
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8. Databasen för Ständiga förbättringar? (Bl. a. se bilaga 8) 
De flesta grupper har börjat arbeta med den nya databasen för Ständiga 
förbättringar och ansåg den vara mycket bra. Framförallt för att den var mycket 
enkel att använda och att utformningen var ”processorienterat” strukturerad, 
d.v.s. att arbetsföljden hos grupperna och ifyllnaden av frågorna i databasen 
ofta strikt följer varandra.  
Flera uppgiftslämnare tyckte att klassificeringen, dvs. prioriteringen av de olika 
förslagen, var enkel och bra. 
En del ansåg dock att databasen hade för många uppgifter som behövdes fyllas 
i vilket gjorde den lite trögarbetad. 
Ett par uppgiftslämnare föreslog att gruppen när som helst under arbetets gång 
skulle kunna avbryta ärendet för att skicka det vidare till någon annan grupp. 
Det var flertalet av uppgiftslämnarna som efterfrågade mer stöd 
(stöddokument) i databasen såsom bättre mötesordning och fler mallar.  
Det var en uppgiftslämnare som ansåg det mycket tveksamt om det var bra med 
möjligheten till anonymitet som finns, när någon lägger in ett nytt 
förbättringsförslag. Risken finns, vilket denne ansåg sig upplevt, att någon 
lägger in förslag riktat mot en annan grupp mer som kritik än något 
konstruktivt. Han ansåg det även vara mycket bra att kunna spåra idégivarna 
för att få muntliga förklaringar till problemen. 
En uppgiftslämnare ansåg att Kvalitets- och miljörådet bör se över rättigheterna 
till de olika ärendena, så att ingen utomstående i gruppen ska kunna ändra i 
dokumentationen. Dock bör, enligt denne, möjligheten att kunna läsa alla olika 
gruppers ärenden finnas kvar, så att man kan se kommentarer. 
 
9. Målet med BIKE-projektet och Ständiga förbättringar? 
En del förstod att målet var fler nöjda kunder, men tyvärr var det många som 
enbart trodde att hela projektet gick ut på att effektivisera det interna arbetet (se 
även ovan Inriktningen).  
Flertalet svarade 100 %, vilket var en ”slogan” som infördes under BIKE-
projektets fas 2 och kopplade ofta detta till ett perfekt utfört arbete  
(se sidan 13).  
Det var ett par uppgiftslämnare som ansåg att ett delmål var att lätt kunna 
påverka andra avdelningars verksamhet och ge förslag på effektivisering, vilket 
var mycket positivt. 
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Kvalitetstänkande i det dagliga arbetet 
1. Användning av processkartorna? 
Ingen av de intervjuade använde sig aktivt dagligen av processkartorna som 
företaget tog fram under BIKE fas 2.  
Det var flertalet som påstod att processkartorna ofta inte ”passade in” i den 
verksamhet de arbetade med. 
Flertalet påpekade dock att de visste att processkartorna fanns inlagda i 
Sundsvalls handbook och att de arbetade med utgångspunkt från detta. 
En del påpekade även att vid en eventuell nyanställning skulle de visa 
processkartorna och/eller de inspelade filmerna för den nya medarbetaren. 
Kommentar. Detta skulle kanske kunna vara ett obligatoriskt moment. 
 
2. Internrevisioner? 
Det var ingen som var direkt negativ till internrevisionerna. Man tyckte det var 
bra att göra en intern kontroll innan den externa.  
Det var ett par av uppgiftslämnarna som ansåg att den interna revisionen bör 
vara mycket hårdare än den externa. Detta för att det skulle vara mycket bättre 
att hitta felen innan ett externt certifieringsföretag kommer och besöker 
företaget.  
Risken finns, vilket ett par av uppgiftslämnarna tryckte på, att revisionerna 
hänger ut enstaka medarbetare. 
 
3. ISO 9001:2000? 
Samtliga uppgiftslämnare kände till att företaget hade fått ett nytt certifikat och 
ansåg att det var mycket positivt för företaget att kunna visa upp det. 
Det var dock ett antal som påtalade att de inte kände till skillnaden mellan 
versionerna 1994 och 2000. Det var heller inte många som verkade ha någon 
uppfattning om hur mycket tid och resurser som lagts ner på uppdateringen. 
Det finns idag enligt flertalet uppgiftslämnare många kunder som kräver en 
ISO 9000-certifiering. Kommentar: Detta var något som även bekräftades när 
jag gjorde mina intervjuer med kunderna i och runt Sundsvall. 
Flera uppgiftslämnare bedömde att det skulle vara mycket positivt om Metso 
Paper visade upp sin certifiering mer i marknadsföringen. Kommentar: Ett 
enkelt exempel skulle vara att ha certifieringsstämpeln tryckt på offerter som 
företaget skickar ut etc. 
 
4. Relation till kunder? 
Samtliga intervjuade ansåg att det var bra till mycket bra relationer med 
kunderna och att det var en öppen attityd om det uppstod några problem. Se 
även Inriktning ovan. 
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5. Ytterligare förbättringar av kvalitetsarbetet? 
En uppgiftslämnare ansåg att det var många som var utanför BIKE-projektet 
när det startade och att dessa inte har visat lika stort engagemang i arbetet med 
Ständiga förbättringar. (Kommentar: Det var ungefär 50 personer av hela 
personalstyrkan om 154 som var involverade i BIKE-projektet från start.) 
Uppgiftslämnaren ansåg att det krävs mer information och stöttning åt dessa 
från ledningens sida. 
Flera uppgiftslämnare såg det som mycket viktigt att ledningen engagerade sig 
i förbättringsarbetet i fortsättningen och att den uppmärksammade resultaten av 
arbetet mera genom till exempel omnämnanden etc. 
En uppgiftslämnare föreslog att utbytet med andra företag och andra delar inom 
Metso och deras arbete med Ständiga förbättringar skulle utökas markant. Det 
borde även vara mer ”studiebesök” hos kunderna för att se hur Metsos 
produkter används och hur tjänsterna utförs, enligt en annan uppgiftslämnare. 
En ställde sig mycket skeptisk till Metsos nya strategiska plan att likt många 
andra tillverkande företag flytta stora delar av verksamheten till 
lågkostnadsländer. Uppgiftslämnaren bedömde att kvalitén på Metsos 
produkter och tjänster allvarligt skulle komma att försämras, samt att 
uppföljningen, servicen och underhållet skulle försvåras avsevärt. 
Samma uppgiftslämnare poängterade även att företaget verkligen ska 
kraftsamla och i vissa fall kunna prestera mycket korta leveranstider vid akuta 
behov hos kunden, som då är villig att betala bra för den goda leveransservicen 
(Se även intervjun med SCA/Ortvikens driftchef Gert Skoglund på sidan 16). 

Speciella frågor till koordinatorerna 
1. Utbildningen? 
Det var genomgående en positiv inställning från koordinatorerna till den 
utbildning de fått och skulle få i framtiden. Samma sak gällde de 
informationsmöten som varit. 
 
2. - 3. Stöttning från Kvalitets- och miljörådet samt ledningen? 
Om stöttningen var det ingen koordinator som hade något negativt att säga om. 
De flesta hade ännu inte känt att de behövde så mycket stöttning. 

5.6.3 Sammanfattning 
Det verkar vara en mycket positiv attityd och ett mycket stort engagemang i 
arbetet med Ständiga förbättringar. Flertalet tyckte att den största positiva 
orsaken till att arbetet hade kommit igång på ett så bra sätt, var den ekonomiska 
förutsättningen för varje förbättringsförslag. Därmed slapp man ”gå in till 
chefen med mössan i hand”. Det var t.o.m. en anställd på verkstadsavdelningen 
som uttryckte det som: 
 

”Bästa projektet på 30 år!” 
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5.7 Inte funna samband 

Jag har presenterat en del samband jag inte hittat något stöd för. Detta behöver 
inte innebära att det inte finns några samband, bara att jag inte hittat några. Om 
fler avdelningar/grupper undersökts hade kanske fler samband kunnat styrkas.  
 
När jag här påstår att jag inte hittat några signifikanta samband menar jag också 
att jag inte hittat några samband som ligger inom den tioprocentsnivå som jag 
satt upp för att tala om en tendens. 

5.8 Kausalitet 

Jag har hittills presenterat flera olika faktorer som påverkar utfallet. Det finns 
emellertid inbördes beroenden mellan dessa faktorer. 
 
När de olika parametrarna överlappar varandra finns det risk för att 
korrelationer som uppstår mellan två variabler egentligen beror på att båda 
korrelerar med en tredje.  
 
Modellen kan göras mer komplicerad. Det är inte omöjligt att en parameter 
påverkas positivt av flera olika parametrar , men att vissa kombinationer ger 
mer än summan av ingående delar - en slags synergieffekt.  
 
Man inser lätt att antalet tänkbara förklaringsmodeller blir väldigt många, i 
synnerhet om man betänker att de flesta parametrar kan anta åtminstone tre 
värden. Ytterligare komplexitet uppkommer om modellen tar hänsyn till nyss 
nämnda synergieffekter. Jag har av naturliga skäl inte haft möjlighet att på 
djupet analysera alla tänkbara möjligheter.  

5.9 Godkända kvalitets- och miljöcertifikat 

2003-12-22 fick Metso Paper Sundsvall AB (inklusive bland annat Service 
Business Line) och Metso Panelboard AB tillsammans sitt kvalitetscertifikat 
SS-EN ISO 9001:2000, nummer 2000-SKM-AQ-985. Samtidigt fick även 
företagen miljöcertifikatet SS-EN ISO 14001:1996, nummer 2003-SKM-AE-
746. Det var konsultfirman Det Norske Veritas som godkände företagen och 
skrev ut de åtråvärda certifikaten. 
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Studiens resultat sammanfattas och diskuteras 
kortfattat i detta kapitel. Kapitlet är strukturerat 
med hänsyn till de preciserade frågeställningarna 
som återfinns i rapportens första kapitel. Jag ger 
här även rekommendationer vad jag anser vara bra 
att tänka på inför fortsatt arbete. 
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6.1 Svar på de preciserade frågeställningarna 

§ Hur har Metso Paper Service i Sundsvall gått tillväga vid 
implementeringen av kvalitetsprojektet BIKE och arbetsformen 
Ständiga förbättringar? 

 

Starten 
Inför omcertifiering från ISO 9001:1994 till ISO 9001:2000 och som ett led i 
affärskonceptet Metso Future Care startades kvalitetsprojektet BIKE på Metso 
Paper Service i Sundsvall i början av 2003. Vid den första revisionen ansågs 
det nödvändigt att kraftsamla på två delar: 
• Göra verksamheten mera processorienterad. 
• Bygga ett fungerande system för Ständiga förbättringar. 
 
Projektgruppen som höll i förändringsarbetet arbetade redan från början mycket 
med att ”sälja in” projektet mot ledningen och de anställda för att få ett så bra 
stöd som möjligt. Detta bland annat genom att visa att det gick inom ramen för 
den nya strategiska inriktningen ”Future Care” från koncernledningen och att 
poängtera att detta var en chans för de anställda att i stor omfattning påverka 
sin arbetssituation. 
 
Tidigt startades även "arbetsenheten" Ständiga förbättringar med bland annat 
en omfattande litteraturstudie och studie i andra företags 
implementeringsarbete. 

BIKE Fas 1 
Under den första fasen planerades det noggrant inför de kommande två faserna. 
Organisationen för Centrum för Ständiga förbättringar (CSF) och 
konsultbolagen C2 Management AB kontaktades och rådfrågades och en 
delegation från företaget besökte Riksforum för Ständiga förbättringar. En 
PRAO-elev fick i uppgift att genomföra en första intervju med ett antal 
anställda. Det gjordes jämförelser mellan det ”traditionellt svenska systemet” i 
form av idé- och förbättringsverksamhet och teorin bakom Ständiga 
förbättringar. Två konsulter från Cap Gemini Ernst & Young (CGE & Y) 
Jeanette Wedin och Ann-Kristin Hilli anlitades. Projektgruppen tog även fram 
en symbolisk "målbild" som fick beteckningen 100 %. 
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BIKE Fas 2 
Under fas 2 tog stora delar av de anställda tillsammans fram 
processbeskrivningar i en så kallad Workshop. Under dessa möten användes en 
mycket enkel men bra teknik. Ett stort brunpapper sattes upp på väggen, där de 
olika processerna ritades. Här skapades även grunden till de första 
förbättringsförslagen. Processkartorna överfördes sedan även till digital form.  
 
Under BIKE fas 3 hade alla i personalen en möjlighet att samlas på Filmstaden 
28 maj 2003 för att där få se en rad olika filmer som handlade om 
1.Målstyrnings-, 2.Produktutvecklings-, 3.Produktlanserings-, 4.Försäljnings-, 
5.Reservdels-, 6.Fältservice- och 7.Verkstadsprocessen. Det var även filmer 
inspelade från Hockeyklubben Timrå IK och deras arbete med att sätta upp mål 
och syfte med verksamheten. Det var också en intervju med driftchef Gert 
Skoglund på SCA/Ortviken, som är en av företagets största kunder. 

BIKE Fas 3 
Under fas 3 implementerades processerna i verksamheten mera, och 
instruktionerna för dessa lades in i företagets styrdokument Sundsvalls 
Handbook. Under denna fas började även de prioriterade förbättringarna 
genomföras. Hela tiden tänkte även projektledningen på att upprätthålla en hög 
motivation för förändringsarbetet hos de anställda och skapade en organisation 
för BIKE/Ständiga förbättringar. Koordinatorer för förbättringsgrupperna togs 
fram och fick utbildning. Det upprättandes även en databas och en bra 
katalogstruktur och projektgruppen tänkte på att upprätthålla en bra 
marknadsföring av projektet. 
 
Se även den fullständiga beskrivning som finns i kapitlen Metso Paper på sidan 
9 samt Resultat och analys på sidan 76. Där har jag mera i detalj beskrivit 
arbetsgången och tagit upp de viktigaste delarna av implementeringen. 
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§ Vilka effekter har företaget fått av att arbeta efter och certifiera sig 

enligt kvalitetsledningssystem ISO 9000, med tyngdpunkt på 
Ständiga förbättringar? 

6.1.1 Effekter av ISO 9000 
Jag presenterar här de viktigaste effekterna av ISO 9000 med utgångspunkt av 
mina uppsatta effektområden (se sidan 30) samt hur dessa effekter, enligt min 
bedömning, har påverkat Metso Paper Service. 

Kvalitetsmedvetenheten 
Att ”kvalitetsmedvetenheten” bedöms som hög av de anställda själva 
(medelvärde på 4.5 respektive 4.6 i enkätundersökningarna) är, enligt mig, 
främst en följd av att företaget fokuserat på kvalitetsarbetet i samband med 
omcertifieringen. 

Kundrelationer och fokus 
Min uppfattning är att kännedom om kunden är mycket viktigt. Syftet med 
ökad kundfokus är att uppfylla och överträffa kunders direkta och 
underförstådda förväntningar. Kundfokuseringen i den nya standarden kan ses 
som ett närmande till TQM (se sidan 42). I en del fall är säkert 
kundnöjdhetsmätningar via enkät bra. Man får dock vara medveten om att det 
kan finnas ett visst motstånd mot detta mätsätt hos många kunder. 
Företaget måste tänka över sina kanaler som används för att stämma av 
kundernas synpunkter. En dialog med kunden är viktig och ofta ser kunden 
värdet av att kunna ge feedback. Vanligen har ett antal medarbetare, ofta de 
med ständig kundkontakt (exempelvis fältservice), bättre uppfattning om 
kundåsikter än vad en enkät kan ge. Personer med kundkontakt bör därför 
också användas som kanal för att kommunicera kundernas åsikter till det egna 
företaget. Det har företaget börjat anamma, mycket på grund av 
implementeringen av ISO 9001:2000 (se även sidan 92). 

Möjligheten till förändringsarbete 
Detta förbättras till stor del genom de krav som ställs på Ständig förbättring. 
Standarden tvingar företaget att tydliggöra vilka kanaler som finns för 
förändring. De mätningar som görs driver ofta fram förändring i sig. 
Tillsammans med kundfokus, som tidigare nämnts, kan även kravet på Ständig 
förbättring ses som ett närmande till TQM (se sidan 42). Kravet på just Ständig 
förbättring spelar också en psykologisk roll. Att enbart uppmanas till Ständig 
förbättring kan således ge vissa positiva resultat. 
 
Även att en gemensam terminologi anammats genom standarden kan ses som 
en bra bas för fortsatt förändringsarbetet (se sidan 14). 
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Tydligheten i arbetssätt och ansvarsfördelning 
En del av min undersökning var att se på implementeringen av processerna och 
studera om företaget arbetar efter dessa standardiserade rutiner. Det som Stig 
Ottosson påpekade är (se sidan 59), att ISO 9000 kan vara mycket bra för 
massproducerande företag men kan förorsaka skada i ett tidigt stadium av 
”innovation push”. När till exempel nya lösningar ska tas fram i 
förbättringsarbetet, är det mycket viktigt att se till att inte ISO 9000-standarden 
avgränsar de involverades kreativitet. För Metso Paper Service del bedömer jag 
i dagsläget denna risk dock som mycket låg. Detta framförallt baserat på 
intervjuerna av personalen, där ingen uppgav att de eller de övriga på 
avdelningen över huvud taget arbetar med processbeskrivningarna som 
utgångspunkt. Detta ser jag dock även som en brist, eftersom det i många fall 
inte finns tydliga arbets- och ansvarsfördelningar. Detta är även negativt för att 
det försvårar att i framtiden kunna hitta förbättringsförslag i syfte att 
effektivisera det interna arbetet. 

Organisationens sammansättning och flexibilitet 
Jag har inte funnit något tydligt samband mellan certifieringen och 
organisationens sammansättning. Under tiden för certifieringsarbetet har 
företaget omorganiseras vid ett par tillfällen, men detta dock inte beroende på 
certifieringsarbetet.  
 
Det kan finnas ett motsatsförhållande mellan en organisations flexibilitet och 
dess struktur. Ett företag som uppvisar en mycket tydlig struktur, vilket krävs 
för att få certifikatet, kan generera en lägre flexibilitet, eftersom de anställda i 
ett strukturerat arbete sällan går utanför ramarna för vad de förväntas göra. Inte 
heller detta har jag kunnat påvisa i min undersökning. Se även ovan, Tydlighet 
i arbetssätt och ansvarsfördelning. 

Tjänstekvaliteten 
Genom att företaget nu mer aktivt gör mätningar av sin tjänstekvalitet bedömer 
jag att den kommer att bli bättre på sikt. Se även ovan, Kundrelationer och 
fokus. 
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Medarbetarnas engagemang 
De negativa effekterna på medarbetarnas engagemang som möjligtvis skulle 
kunna ses, kan vara en tendens till motvilja mot förändring. Detta skulle kunna 
ha berott på, av förklarliga skäl, att inte hela personalstyrkan från början blev 
involverade i BIKE-projektet (se även sidan 64). Den nya standarden lägger 
emellertid mycket stor vikt vid medarbetarnas engagemang. Bl.a. betonar den 
styrkan med att fånga upp förändringsförslag från de anställda.  
Jag tror inte att ett ledningssystem i sig kan öka motivationen och 
engagemanget utan det måste vara upp till ledningen av företaget. Viktigt här är 
dock att påpeka ledningens för BIKE-projektet starka beslutsamhet att få igång 
ett system för Ständiga förbättringar, vilket enligt min bedömning, ökat 
medarbetarnas engagemang. Det kompenserar för ovan ett flertal gånger 
nämnda negativa effekter. 
En av svagheterna som framkom med min undersökning var att företagets 
medarbetare inte ansåg att de närmsta cheferna på företaget engagerade sig 
tillräckligt i Ständiga förbättringar. Detta är mycket viktigt och jag föreslår att 
projektledningen i framtiden engagerar dessa chefer såväl som högsta 
ledningen ännu mer. 
Min undersökning visade på en signifikant skillnad jämfört med hur det var 
innan införandet av Ständiga förbättringar, vet nu medarbetarna tydligare vad 
som förväntas av dem i förbättringsarbetet. Undersökningen visade även att det 
är fler som nu känner till förbättringar som gjorts den senaste månaden. 
Dessutom finns en mycket stor skillnad i tiden från framtaget 
förbättringsförslag till beslut om det kommer att genomföras eller inte. Jag 
bedömer att dessa skillnader även har ökat medarbetarnas engagemang. 

De största problemen med ISO 9000 
Som sagt anser en del företag att certifieringen inte innebär annat än merarbete, 
samt att arbetsuppgifterna blir tråkigare, eftersom alla arbetsmomenten är 
fördefinierade i och med de framtagna processbeskrivningarna. En del företag 
anser också att certifieringen innebär mindre flexibilitet, är byråkratisk och 
saknar ett system av Ständiga förbättringar (se Kritik mot ISO 9000 i 
referensramen på sidan 53). Dock så är nästan alla studier som pekar åt detta 
negativa hållet baserade på ISO 9000 med 1994 års version. Eftersom ISO 
9000 med 2000 års version är så radikalt omarbetad är dessa studier inte längre 
relevanta. De få studier, inklusive denna, som är gjorda på ISO 9000:2000 är 
däremot mycket mera positiva. Detta ofta på grund av att pappersarbetet inte är 
lika omfattande och att alla på företaget blir involverade. Därmed får de flesta 
en känsla av att kunna påverka sin arbetssituation mera, vilket är mycket 
positivt bland annat för att kunna bibehålla en låg stressnivå. Detta var något 
som jag anser även bekräftades av min undersökning, av intervjuerna. 
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§ Vilka är de viktigaste praktiska förändringarna i samband med 

övergången till den nya 2000-standarden? 
 
Fr.a. därför att företaget startat systemet med Ständiga förbättringar och helt 
gått ifrån den tidigare, enligt min mening, mycket ineffektiva idé- och 
förbättringsverksamheten. I början av fas 3 var det även 3 delar av BIKE-
projektet som skulle arbetas fram och praktiskt förändra verksamheten: 

1. Implementera processerna 
Med detta menade företaget att arbeta mer aktivt enligt de beskrivningar och 
processkartor som blev framtagna under fas 2. 
Enligt mina intervjuer med de anställda, var det ingen avdelning som dagligen 
använde de framtagna processkartorna i verksamheten. Det var dock flertalet 
som sade sig arbeta utifrån dessa genom Sundsvalls handbook. 

2. Lägga in instruktionerna för processerna i Sundsvalls Handbook 
Processerna finns alltså nu inlagda här. Sundsvall handbook är dock ett 
ramverktyg och används oftast inte nu så mycket i den dagliga verksamheten 
mer än som ett "uppslagsverk".  
Om de anställda mer aktivt ska använda de framtagna processerna kan det 
krävas några former av "processmallar", exempelvis processkartorna, 
processbeskrivningarna och checklistorna som är lätt åtkomliga på 
datanätverket eller/och på väggen hos de anställda som är involverade i de 
olika processerna. Då kan de anställda lätt följa processerna i det dagliga 
arbetet. Alternativet är att arbeta om Sundsvalls handbook och göra den till ett 
"verktyg" som lättare kan användas i det dagliga arbetet. Detta bör göras om 
det är tänkt att personalen mera aktivt ska följa processkartorna. 

3. Genomföra de prioriterade förbättringarna 
2000-standarden bygger som sagt på åtta principer; Kundfokus, Ledarskap, 
Medarbetarnas engagemang, Processinriktning, Systemangreppssätt för 
ledning, Ständig förbättring, Faktabaserade beslut samt Ömsesidigt fördelaktiga 
leverantörsrelationer. Dessa är till stora delar överlappande med mina 
framtagna effektområden (se ovan). Den delen som Metso Paper Service har 
arbetet mest med är Ständig förbättring och har enligt min bedömning kommit 
igång med ett mycket bra system. De flesta prioriterade förbättringarna är redan 
genomförda när detta examensarbete är färdigt. Då återstår det mer än ett 
halvår kvar till utgången av 2004, då den första delen av förändringsarbetet 
skulle vara slutfört. 
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6.2 Övriga rekommendationer 

Ständiga förbättringar 
• Arbeta aktivt med uppdatering av databasen för Ständiga förbättringar. 

Exempelvis genom att länka databasen och katalogstrukturen. Alternativet 
är att lägga in fler dokument, mallar, presentationer etc. i databasen. 

• Projektledningen bör sätta in mer resurser för att hjälpa 
förbättringsgrupperna på Verkstaden och Fältservice att komma igång. 

• Kunskapsöverföringen och förbättringsförslag från personalen i Fältservice 
bör bli bättre. Detta är framförallt viktigt därför att personalen på denna 
avdelning har mycket kundkontakter. 

• Personalen på Verkstaden bör själva eller tillsammans med någon 
utomstående se över de framtagna processkartorna. Detta för att framförallt 
försöka hitta nya effektivare arbetslösningar utifrån dessa. 

• Försöka göra arbetet med Ständiga förbättringar kopplat mer till det dagliga 
arbetet exempelvis genom att mera aktivt få personalen att skriva upp 
förbättringsförslag. Sedan kan de analysera dessa på mötena med övriga i 
gruppen. 

• Genomföra en ytterligare enkätundersökning om cirka ett år (nr 3) kanske 
mera strukturerade intervjuer, för att se vad personalen då har för 
uppfattning om förändringsarbetet. 

• Kvalitets- och miljörådet bör även i fortsättningen aktivt marknadsföra 
Ständiga förbättringar, exempelvis genom artiklar i tidningar och 
presentationer av resultatet på ett ”intressant sätt”. 

 
Övriga verksamhet 
• Informera kontinuerligt om vilka grundläggande krav kunden har som köper 

tjänster från företaget. Se sidan 84. 
• Börja genomföra mätningar av kundtillfredsställelsen. (En förbättrad enkät 

finns i denna dokumentation. Se sidan 92.) 
• Genomföra organiserade ”studiebesök” hos kunderna med de me darbetare 

som inte så ofta har kundkontakter. Detta för att de dels får se Metsos 
produkter i bruk och dels får bättre uppfattning om servicetjänsterna. Jag 
bedömer att motivationen och engagemanget hos de anställda då ökar ännu 
mera. 

• Gå igenom systemet för prissättningen på reservdelar så det blir samma 
över hela Metsokoncernen. 

• Göra en mycket grundläggande undersökning av effekterna av att flytta 
stora delar av produktionen till lågkostnadsländer. Detta för att dels avgöra 
kvalitén på produkterna och dels utreda vem som borde få service och 
underhållsansvaret. 
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6.3 Mina förslag till framtida undersökningar och forskning 

Effekterna av ISO 9000 har undersökts i flera tidigare studier. Jag hoppas att 
med denna undersökning ha bidragit till ytterligare kunskap på området. Vad 
jag också har upptäckt är att det finns mycket att utforska och kommer här med 
några förslag på intressanta områden som kan utgöra grund för framtida 
forskning. 

6.3.1 Långsiktig undersökning om 2000-standarden 
Framtida forskning skulle kunna undersöka vilka långsiktiga effekter som fås 
av kvalitetsledningsarbete enligt den nya standarden, dels för företaget som 
sådant och dels för alla medarbetare. Detta för att se om de positiva effekterna 
av en certifiering håller i sig i längden. 

6.3.2 Flera roller inom företaget och andra företag 
Nästan all tidigare forskning har riktat sig till kvalitetschefer. Det är emellertid 
inte enbart dessa som kommer i kontakt med standarden. Jag tror att många 
intressanta resultat kan erhållas av studier av olika roller i företagen.  Denna 
fallstudie har därför utvidgats till flera anställda. Det här är dock en studie 
kopplat enbart till Metso Paper Service i Sundsvall, vilket gör att det kan vara 
intressant att utöka en sådan här studie till hela koncernen och även andra 
företag. Syftet med detta skulle vara att ökad kunskap genom att kunna jämföra 
resultaten med denna fallstudie. 

6.3.3 Internationella skillnader 
En intressant fråga är hur olika länders ISO 9000-arbete skiljer sig och vad 
detta skulle kunna bero på. Vidare skulle det vara intressant att undersöka om 
revisorernas krav på företagen skiljer sig mellan olika länder. Genom detta 
skulle den som undersöker eventuellt kunna se påverkan av de kulturella 
skillnaderna på certifieringen och kunna föreslå en mera anpassad ny standard. 
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Bilaga 1 Projektplan 
 
För att få ett begrepp om tidsrymden för mitt examensarbete presenterar jag här 
en kort sammanfattning av metodarbetet med hänvisning till vilken tid det tagit 
i anspråk. Detta kan kanske vara värdefullt för andra som ska göra liknande 
examensarbeten eller projekt. 
 
I början av examensarbetet juni 2003 valde jag en ansats, som får sägas vara 
såväl kvantitativ (enkätundersökningar) som kvalitativ (djupintervjuer). Jag 
tillbringade därefter ungefär en månad till litteraturstudie och framtagning av 
ramverket till arbetet såsom syfte, mål, och preliminär metod. Jag skrev även 
stora delar av referensramen. Avgränsningar gjordes och samtidigt som min 
litteraturstudie och förundersökning pågick förtydligades enkäterna alltmer. 
Med min förundersökning som bakgrund och i samråd med mina handledare 
fastställdes den enkät som skulle användas till min pilotstudie. Ungefär två 
veckor lades därefter på datainsamling i form av den första 
enkätundersökningen. Jag tog även fram intressant underlag för 
kundintervjuerna, vilka genomfördes och analyserades under ungefär två 
veckor. Eftersom jag gjorde resten av examensarbetet parallellt med mitt sista 
år på utbildningen från september 2003 till april 2004 arbetade jag endast 
ungefär var tredje vecka och mycket på distans vilket gör det tyvärr svårt att 
beskriva arbetsgången i detalj. 
 
Jag satte även upp etappmål i början av examensarbetet för att strukturera de 
olika delarnas tidsföljd och prioritering: 

Etappmål  
v En genomförd studie på vad som gjorts inom ramen för 

kvalitetsprojektet BIKE fram tills jag började mitt examensarbete. 
v En utarbetad och genomförd första enkätundersökning. 
v Genomförd litteraturstudie av ISO 9000-serien. 
v Sammansättning av effektiva förändringsgrupper. 
v Intervjuer med delar av personalen på Metso Paper Service. 
v En utarbetad och genomförd andra enkätundersökning. 
v En studie och analys av företagets kvalitetsbristkostnader. 
v Genomförda och analyserade intervjuer med kunder till Metso Paper 

Service i Sundsvall. 
v Omarbetning av företagets system för mätning av kundtillfredställelsen. 

Jag skall även ha: 
v Effektivt och metodiskt arbetssätt för att uppnå önskat resultat. 
v Höga krav på både resultat, rapport och tillvägagångssätt. 
v Krav på att rapporten ska vara tydlig, väl skriven och lätt att följa även 

för den som är mindre insatt inom området. 
 
Den slutliga rapportskrivningen pågick i ungefär tre veckor och opponering 
skedde i början av april. Rapporten blev färdig i slutet av april och 
framläggningen var 27 april vid LiTH och till 3 maj på Metso Paper Service. 
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Bilaga 2 Enkät nr 1 

2003-08-06 
Enkätundersökning 

 
Vi önskar utvärdera "ide- och förbättringsverksamheten", som funnits på Metso 
Paper Service (Sunds Defibrator) sedan 1996. Syftet med denna utvärdering är att 
kunna dra nytta av erfarenheterna inför påbörjandet av den nya arbetsformen, 
"Ständiga förbättringar ", som kommer att innefattas av bland annat 
arbetsgrupper, projektgrupper och ett nytt datasystem. 
Ständiga förbättringar kommer att införas hösten 2003 genom  
BIKE-projektet fas 3. 
 
Undersökningen är utformad i samarbete med kvalitetsavdelningen och ger dig 
möjlighet att påverka Din arbetssituation.  
 
Enkäten tar endast ett par minuter att fylla i! 
 
Enkäten ligger även, till viss del, till grund för en intervju som kommer att 
genomföras av mig och som en del av er kommer att få deltaga i. 
 
Alla uppgifter i denna undersökning kommer att behandlas konfidentiellt. 
Det generella resultatet kommer bland annat att presenteras i slutrapporten av mitt 
examensarbete, givetvis då ej knutet till enstaka personers olika svar. 
 
Vid frågor kontakta: 16 55 42, 0708-61 19 19, yngve.neselius@metso.com 
Lämna enkäten i lådan vid postfacken alt. direkt till mig i rum 134, så fort som 
möjligt, dock senast 27 Augusti. 
 
 
 
Namn: 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Avdelning: 
Verkstaden Fältservice Reservdelar Log. Center  Övriga 
 
 
Jag deltog i en arbetsgrupp för BIKE-projektet: 
 Ja  Nej 
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Svara genom att kryssa i en ruta. 

Engagemang 
1. Jag upplever att min närmaste chef är engagerad med ide'- och 
förbättringsverksamheten (den som finns idag). 
Nej, inte alls    Ja, verkligen  Vet ej 
 
 
2. Jag upplever att högsta ledningen på Service är engagerad i arbetet med ide'- och 
förbättringsverksamheten.  
Nej, inte alls    Ja, verkligen   Vet ej 
 
 
3. Jag upplever att mina medarbetare på avdelningen är engagerade i 
förbättringsarbetet. 
Nej, inte alls    Ja, verkligen   Vet ej  
 
 
4. Jag ser ide'- och förbättringsverksamhet som en del av mitt dagliga arbete. 
Nej, inte alls    Ja, verkligen   Vet ej 
 
 
Inriktning 
5. Jag vet vad som förväntas av mig gällande ide'- och förbättringsverksamheten. 
Nej, inte alls    Ja, verkligen   Vet ej 
 
 
6. Om jag kommer med idéer och förbättringsförslag för mitt arbete, så är de 
främst inriktat på förbättringar som både är enkla att införa och har hög effekt på 
verksamheten. 
Nej, inte alls    Ja, verkligen   Vet ej 
 
 
7. Jag diskuterar förslag till förbättringar med mina arbetskamrater.  
Nej, inte alls    Ja, verkligen   Vet ej 
 
 
Resultat 
8. Jag tycker att ide'- och förbättringsverksamheten på min avdelning varit 
framgångsrik. 
Nej, inte alls    Ja, verkligen   Vet ej 
 
 
9. Jag känner till förbättringar som genomförts den senaste månaden.  
Nej, inte alls    Ja, verkligen   Vet ej 
          Var god vänd! 
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Återkoppling 
10. Jag är nöjd med tiden till beslut om mitt förbättringsförslag kommer att 
genomföras eller ej. 
Nej, inte alls    Ja, verkligen   Vet ej 
 
 
Kvalitetsmedvetenhet (100%) 
11. Jag tänker på att uppfylla eller överträffa kundens önskemål i mitt dagliga 
arbete.  
Nej, inte alls    Ja, verkligen   Vet ej 
 
 
 
"Processtänkande" 
12. När jag arbetar tänker jag på hela flödet av aktiviteter (ex transport, montage, 
rapporteringen, faktureringen etc) genom hela Metso Paper Service, som mitt jobb 
är en del av. 
Nej, inte alls    Ja, verkligen   Vet ej 
 
 
 
Informationsträffen på filmstaden 28 maj 2003 
13. Den informationsträff som genomfördes på filmstaden 28 maj 2003 om 
kvalitetsprojektet BIKE (och/eller mitt egna deltagande i projektet), tycker jag gav 
mig ett nytt synsätt till arbetet på Metso. 
Nej, inte alls    Ja, verkligen   Var inte med / Vet ej 
 
 
IT-system 
14. Jag anser att de befintliga systemen för förbättringsförslag, Feedback-
databasen, ide'verksamhete n mm är bra. 
Nej, inte alls    Ja, verkligen   Vet ej 
 
 
Organisationen 
15. Jag anser att vi på avdelningen arbetar effektivt tillsammans. 
Nej, inte alls    Ja, verkligen   Vet ej 
 
 
16. Något mer du själv skulle vilja lägga till i denna studien om förbättrings-
verksamheten: (Räcker inte detta utrymmet kan ni använda baksidan) 

Lämna enkäten i lådan vid postfacken, 
alt. direkt till mig i rum 134. 

Tack för ditt deltagande. 
Yngve Neselius 
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Bilaga 3 Enkätundersökning nr 2 

 
Du har återigen blivit utvald att medverka i denna undersökning som syftar till att 
förbättra arbetet med Ständiga förbättringar och processinriktning på Metso Paper 
Service. Undersökningen är utformad i samarbete med kvalitetsavdelningen och 
ger dig möjlighet att påverka Din arbetssituation.  
 
Denna enkät är närapå identisk med enkät nr 1, som ni förhoppningsvis fyllde i för 
ett antal månader sedan. (Om du inte fyllde i den då gör det inte så mycket). Nu är 
begreppet ide'- och förbättringsverksamhet utbytt mot Ständiga förbättringar 
vilket vi införde i BIKE-projektets tredje och sista fas. 
Begreppet Ständiga förbättringar innefattar alla typer av förbättringar som 
Metso Paper Service arbetar med och kommer att leda till ett mera effektivt 
arbetssätt. 
 
Enkäten tar endast ett par minuter att fylla i! 
 
Alla uppgifter i denna undersökning kommer att behandlas konfidentiellt. 
Vid frågor kontakta: yngve.neselius@metso.com, 16 56 13, 0708-61 19 19 
Lämna enkäten i lådan vid postfacken alt. direkt till mig i rum 311, så fort som 
möjligt, dock senast 25 mars. 
Ert namn: 
 
------------------------------------------------------------ 
Avdelning:   
Verkstaden Fältservice Reservdelar Log. Center  Övrigt  
 
 
Jag deltog i en arbetsgrupp för BIKE-projektet: 
 Ja  Nej 
 

 
Svara genom att kryssa i en ruta. 

Yngve Neselius 
Examensarbetare,  

Industriell ekonomi, LiTH 
Kvalitetsprojektet-BIKE 
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Engagemang 
1. Jag upplever att min närmaste chef är engagerad i arbetet med Ständiga 
förbättringar. 
Nej, inte alls    Ja, verkligen  Vet ej 
 
 
2. Jag upplever att högsta ledningen på Service är engagerad i arbetet med Ständiga 
förbättringar. 
Nej, inte alls    Ja, verkligen   Vet ej 
 
 
3. Jag upplever att mina medarbetare på avdelningen Service är engagerad i 
förbättringsarbete. 
Nej, inte alls    Ja, verkligen   Vet ej  
 
 
4. Jag ser Ständiga förbättringar som en del av mitt dagliga arbete. 
Nej, inte alls    Ja, verkligen   Vet ej 
 
 
Inriktning 
5. Jag vet vad som förväntas av mig i arbetet med Ständiga förbättringar. 
Nej, inte alls    Ja, verkligen   Vet ej 
 
 
6. Mitt arbete med Ständiga förbättringar är främst inriktat på förbättringar som 
är enkla att införa och har hög effekt på verksamheten.  
Nej, inte alls    Ja, verkligen   Vet ej 
 
 
7. Jag diskuterar förslag till förbättringar med mina arbetskamrater.  
Nej, inte alls    Ja, verkligen   Vet ej 
 
 
Resultat 
8. Jag tycker att arbetet med Ständiga förbättringar på min avdelning varit 
framgångsrikt. 
Nej, inte alls    Ja, verkligen   Vet ej 
 
 
9. Jag känner till förbättringar som genomförts den senaste månaden.  
Nej, inte alls    Ja, verkligen   Vet ej 
          Var god vänd! 
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Återkoppling 
10. Jag är nöjd med tiden till beslut om mitt förbättringsförslag kommer att 
genomföras eller ej. 
Nej, inte alls    Ja, verkligen   Vet ej 
 
 
Kvalitetsmedvetenhet (100%) 
11. Jag tänker på att uppfylla eller överträffa kundens önskemål i mitt dagliga 
arbete.  
Nej, inte alls    Ja, verkligen   Vet ej 
 
 
 
"Processtänkande" 
12. När jag arbetar tänker jag på hela flödet av aktiviteter (ex transport, montage, 
rapporteringen, faktureringen etc) genom hela Metso Paper Service, som mitt jobb 
är en del av. 
Nej, inte alls    Ja, verkligen   Vet ej 
 
 
 
Organisationen 
13. Jag anser att vi på avdelningen arbetar effektivt tillsammans. 
Nej, inte alls    Ja, verkligen   Vet ej 
 
 
14. Något mer du själv skulle vilja lägga till i denna studien om Ständiga 
förbättringar: (Räcker inte detta utrymmet kan ni använda baksidan) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lämna enkäten i lådan vid  
postfacken, alt. direkt till  

mig i rum 311. 
Tack för ditt deltagande,  

Yngve Neselius 
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Bilaga 4 Intervjuguide – anställda på Metso Paper Service 
(Max 30 minuter) 

 
Inledning (på plats) 
1. Personlig introduktion 

• Yngve Neselius  
• Industriell ekonomi sista året i Linköping. 

2. Examensarbete: Handlar om ett kvalitetsprojektet BIKE och bland annat 
syftade till uppgradering av ISO 9000-certifikatet till 2000-standarden. Den 
delen jag speciellt studerar är Ständiga förbättringar och de förbättringsgrupper 
som är skapade på företaget. 

3. Intervjuteknik 
• Antecknar lite som stöd. 
• Allt som sägs är konfidentiellt och kommer inte kopplas till dig som person 
i mitt examensarbete, om du inte vill. 

4. Information om den intervjuade 
• Namn 
• Avdelning 
• Arbetsuppgifter 
• Arbete sen tidigare med BIKE-projektet (mycket, mellan, inget) 

 
Frågor 
Enkätsvaren som utgångspunkt kopplat till de enskilda svaren 
1. Engagemang (Chefer, medarbetare, eget) 
2. Inriktningen (Förväntningar, enkla att införa och ger hög effekt?, diskussion) 
3. Resultat 
4. Återkoppling 
Ständiga förbättringsgrupperna 
1. Hur ofta har du varit med i möten med gruppen? 
2. Hur många möten totalt har ni haft? 
3. Hur tycker du det fungerar i förbättringsgruppen? 
4. Vad kan göras för att gruppen ska bli mer effektiv? 
5. Vad tror du är koordinatorns uppgift? 
6. Hur tycker du samarbetet fungerar med ledningsgruppen? 
7. Hur tycker du samarbetet fungerar med de andra grupperna? 
8. Vad anser du om databasen Ständiga förbättringar? 
9. Vad tror du är målet med BIKE-projektet och Ständiga förbättringar? 
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Kvalitetstänkande i det dagliga arbetet 
1. Följer ni de framtagna processkartorna och beskrivningarna? 
2. Vad tycker ni om internrevisionerna i kvalitet? 
3. Vad tycker ni om att företaget har arbetat för och fått  

kvalitetscertifikat ISO 9000:2000? 
4. Hur tycker ni det fungerar med relationen till Metso Paper Service kunder? 
5. Vad tycker ni Metso Paper Service skulle kunna göra för att i det stora hela 

förbättra sitt kvalitetsarbete ytterligare? 
Speciella frågor till koordinatorerna 
1. Vad anser ni om utbildningen ni har fått? 
2. Hur ser ni på stöttningen från kvalitets- och miljörådet? 
3. Hur ser ni på stöttningen från ledningsgruppen? 
 
Avslutning 
Önskar Ni vara anonym mitt examensarbete? 
Presentation av examensarbete 
• Muntligen (På mässen)  
• Skriftligen (På kontoret hos mina handledare Therese Lundberg och Magnus 

Söderström) 
 
Om det är något ni vill tillägga finns jag i kontorsdelen av huset  
(Namnskylt på dörren) alternativt på telefonnummer... 
 
Tack! 
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Bilaga 5 Intervjuguide – Kunder (Max 30 minuter) 
 
Inledning (delvis via telefon och på plats) 
1. Personlig introduktion 

• Yngve Neselius  
• Industriell ekonomi sista året i Linköping 

2. Examensarbete som handlar om tjänstekvalitet i pappers- och massaindustrin. 
3. Syftet med intervjun är dels att ta fram grundstommen för ett system för att 

kunna mäta tjänstekvaliten och dels för att ta fram de faktorer som avgör vid 
ett val av en leverantör. 

4. Intervjuteknik 
• Antecknar lite som stöd. 
• Ni får gärna fråga direkt om det är något som är oklart. 

5. Information om den intervjuade 
• Namn 
• Företag 
• Arbetsuppgifter 

6. Om Ni önskar att vara anonym i mitt examensjobb går det bra. 
 
Frågor 
1. Eget kvalitetsledningsarbete? Certifikat (ISO 9000)? 
2. Kunden i centrum? Upplever du att dina leverantörer (Metso) utvecklar sina 

produkter och tjänster (Service och underhåll) efter ert önskemål/ era krav? 
Kärnfrågor 

3. Hur tycker ni att det bästa sättet vore för en leverantör (ex Metso ) att mäta sin 
kvalitet utförd hos er (Servicetjänster)? 

 (Rätt saker skall mätas! Definiera vad som skall mätas och varför. Hur ofta 
 mätningen skall ske samt hur och när resultatet skall redovisas.) 
4. Finns det några speciella (typer av) kvalitetsmått som Ni som kund skulle vara 

speciellt intresserad av att era leverantörer använder? 
5. Hur viktigt anser ni att det är, att era leverantörer mäter kvalitén på sina 

levererade produkter och tjänster? (5-gradig skala med 5 som Mycket viktigt) 
 1 2 3 4 5 Vet ej 
6. Vad tycker ni om kvalitén hos de leverantörer ni har? (Överträffar de era 

förväntningar?) 
 (Mycket dålig, 1/Dålig, 2/Godkänt, 3/Bra, 4/Mycket bra. 5 Vet ej) 
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7. Hur viktigt är följande faktorer vid valet av era leverantörer för servicetjänster? 
 (Se separat lista).        
 (5-gradig skala med 5 som Mycket viktigt) 

 Ex. Bra samarbete, Utför Servicearbetet enligt specifikationerna, bra 
 personkemi, geografiskt nära, enkelhet att snabbt få tag på rätt person hos 
 er leverantör, rykte/renommé, tidigare erfarenheter, kompetensnivå, 
 uppträdande och bemötande, klädseln, lyhördhet, flexibilitet 
 servicepersonal, flexibilitet övrig personal, engagemang, vilja att ta ansvar, 
 leveransprecision, förmåga att ställa upp vettig tidsplan och hålla den, 
 löpande dokumentation förs under uppdraget, kostnaden för de utförda 
 tjänsterna, flexibilitet kostnad, kvalitetssystem, dokumentation, långsiktig 
 relation, övrigt (vad)  
Examensarbetet innehåller också en fallstudie av kvalitetsprojektet BIKE på 
Metso Paper Service. BIKE har bland annat som utgångspunkt att uppgradera 
Metso Papers Service ISO 9000-certifikatet från 1994 till 2000-standarden. 
8. Koppling Metso Paper och Metso Paper Service (Tjänster)!?! (Hört talas om 

BIKE tidigare?) 
9. Samma lista med leverantören Metsos ställning jämte sina konkurrenter! 
 (5-gradig skala med 5 som Mycket bra) 
10. Sammantaget. Vilka fem faktorer spelar alltså störst roll vid valet av leverantör 

för servicetjänster? (Samma lista som ovan) 
 
Avslutning 
Önskar Ni vara anonym i mitt examensjobb? 
-företagsnamn, personens namn eller titel/beteckning? 
Jag skulle vilja maila utskriften av intervjun för att Ni ska kunna kontrollera att 
uppgifterna stämmer:  Mailadress / Vanlig adress (Kort): 
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2003 

Bilaga 6 Kundenkät 
 
Namn: 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Företag: 
 
---------------------------------------------------------------------- 

Hur viktigt är följande faktorer vid 
valet av era leverantörer för servicetjänster? 

 
Svara genom att kryssa över de övre siffrorna! 

(1 Inget viktigt……  ……5 Mycket viktigt) 
 
1. Bra samarbete 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
2. Utför Servicearbetet enligt specifikationerna  
 1 2 3 4 5  Vet ej 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
3. Bra personkemi 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
4. Geografiskt nära 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
5. Enkelhet att snabbt få tag på rätt person hos er leverantör 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
6. Rykte/Renommé 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
7. Tidigare erfarenheter 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
8. Kompetensnivå servicepersonal (jämförelse med kompetensen inom företaget) 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
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9. Kompetensnivå  säljare och övriga anställda inom leverantörens org. 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
10. Uppträdande och bemötande  
 1 2 3 4 5  Vet ej 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
11. Klädseln 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
12. Lyhördhet (dvs pejlar av stämningen och lyssnar till Er som kund) 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
13. Flexibilitet (dvs i vilken grad leverantören är beredd att förändra sig och  
  lyssna till era specifika behov och förväntningar.)  
 1 2 3 4 5  Vet ej 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
14. Flexibilitet för leveranstid 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
15. Engagemang 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
16. Vilja att ta ansvar (dvs Upprätta servicegarantier och kunna utforma   
  långsiktiga servicekontrakt) 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
17. Leveransprecision (rätt tid, plats och utrustning) 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
18. Förmåga att ställa upp vettig tidsplan och sedan hålla den 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
19. Löpande dokumentation förs under uppdraget 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
20. Kostnaden för de utförda tjänsterna 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
21. Flexibilitet för kostnaderna (mängdrabatt, längre avtal som ger lägre pris) 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
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22. Kvalitetssystemet hos er leverantör 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
23. Dokumentation utlämnas till er (Manualer, ritningar och marknadsföring) 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
24. Långsiktig relation 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
 
 
 
 
25. Övrigt, vad? _________________________________ 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
 1 2 3 4 5  Vet ej 
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Bilaga 7 Statistiska samband 
 
I tabellerna finns förutom medelvärdet (eng. mean) för det olika 
avdelningarna och det totala medelvärdet för de enskilda frågorna också 
standardavvikelsen (Std.Avv). På engelska heter denna Standard Deviation 
och förkortas ofta Std. Dev. Standardavvikelsen är ett spridningsmått på 
intervall- och kvotskala. Det anger observationernas (de enskilda svaren på 
enkätfrågornas) genomsnittliga avvikelse från medelvärdet. Exempelvis kan 
man vid en normalfördelning anta att: 
• 68,26 % av observationerna ligger inom intervallet 

medelvärdet ± standardavvikelsen. 
• 95,44 % av observationerna ligger inom intervallet 
 medelvärdet ± 2 * standardavvikelsen. 
• 99,7 % av observationerna ligger inom intervallet  

medelvärdet ± 3 * standardavvikelsen. 
(Aronsson, 1997) 
 
När jag jämför olika grupper ställer jag hypotesen att inga skillnader föreligger 
och förkastar hypotesen om jag uppnår en signifikansnivå på fem procent.  
 
Eftersom jag använder mig av signifikansnivån 5 procent som gräns för när ett 
utfall kan anses som statistiskt signifikant innebär det att jag kan dra min 
slutsats om exempelvis en korrelation (samband) mellan två olika parametrar 
med 95 % sannolikhet att det jag påstår är sant. Jag säger dock att en tendens 
föreligger om en signifikansnivå på tio procent uppnås.  
 
Jag har använt mig av den Windowsbaserade programvaran SPSS 10.0 för att 
få fram de statistiska resultaten. För att analysera sambanden mellan två 
variabler använder jag mig bland annat av korstabeller. Signifikansen i en 
korstabell beräknar jag med chi-två testet som bygger på avvikelsen mellan 
observerat och förväntade värden i en korstabell (”Goodness-of fit”). Chi-två 
testet är ett icke-parametriskt test, till skillnad från F-och t-testet. SPSS gör 
beräkningar med hjälp av chi-två testet och ger mig som användare ett enkelt 
värde, det så kallade Pearson Chi-Square att analysera.  
 
För att analysera om medelvärdet för två eller flera grupper skiljer sig åt 
använder jag mig av ett ANOVA-test (Analysis Of Variance). Detta använder 
jag för att exempelvis mäta skillnaden mellan de olika avdelningarna samt 
mellan resultaten mellan de olika enkätundersökningarna. I utskrifterna nedan 
finns dessa som ”Multiple Comparisons” med värden enligt Bonferroni. 
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Enkät 1 
Antal svarande som varit med i 

BIKE-projektet från början

42,2%

53,1%

NEJ

JA

 
Figur 1 Det var förhållandevis många (ungefär hälften) som varit med i BIKE-

projektet som svarade på enkäten. Eftersom det endast var 50 av den totala 
personalstyrkan av 154 kan detta ses som en tendens till att de var mera benägna 

att svara. Antal utdelade enkäter var 110 och svarsfrekvensen var  
58 %. De 110 enkäterna var jämt fördelade på de som varit med och de  

som inte varit med i BIKE-projektet från början. 

 
Jag har valt att endast presentera extremfallen med högsta respektive lägsta 
medelvärde och största skillnaden mellan de olika grupperna (avdelningarna). 
Detta för att inte göra rapporten allt för omfattande.  
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Nej, inte alls                Ja, verkligen

5,04,03,02,01,0

Fråga 9
Fr

eq
ue

nc
y

40

30

20

10

0

Std. Dev = 1,19  

Mean = 1,9

N = 58,00

 
Figur 2 Det klart lägsta resultatet hade  fråga 9 ”Jag känner till förbättringar 
som genomförts den senaste månaden”, med ett totalt medelvärde på 1,9. 

Nej, inte alls                Ja, verkligen

5,04,03,02,0

Fråga 11

Fr
eq

ue
nc

y

40

30

20

10

0

Std. Dev = ,67  

Mean = 4,5

N = 64,00

 
Figur 3 Det klart högsta resultatet hade fråga 11 ”Jag tänker på att uppfylla 
eller överträffa kundens önskemål i mitt dagliga arbete”, med ett totalt 
medelvärde på 4,5. Med en standardavvikelse (Std.Dev) på 0,67 var detta också 
den fråga där de flesta hade svarat ungefär lika. 
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Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: FRÅGA 15 
Bonferroni  

  Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval  

 
(I) 

ARBETSPL 
(J) 

ARBETSPL 
   Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

Verkstaden Fältservice 1,02 ,455 ,283 -,31 2,36 
 Reservdelar -,63 ,431 1,000 -1,89 ,64 
 Log.Center ,13 ,489 1,000 -1,30 1,55 
 Övriga -,52 ,413 1,000 -1,73 ,69 

Fältservice Verkstaden -1,02 ,455 ,283 -2,36 ,31 
 Reservdelar -1,65* ,483 ,012 -3,06 -,24 
 Log.Center -,90 ,536 ,985 -2,47 ,67 
 Övriga -1,54* ,467 ,017 -2,91 -,18 

Reservdelar Verkstaden ,63 ,431 1,000 -,64 1,89 
 Fältservice 1,65* ,483 ,012 ,24 3,06 
 Log.Center ,75 ,515 1,000 -,76 2,26 
 Övriga ,11 ,444 1,000 -1,19 1,41 

Log.Center Verkstaden -,13 ,489 1,000 -1,55 1,30 
 Fältservice ,90 ,536 ,985 -,67 2,47 
 Reservdelar -,75 ,515 1,000 -2,26 ,76 
 Övriga -,64 ,500 1,000 -2,11 ,82 

Övriga Verkstaden ,52 ,413 1,000 -,69 1,73 
 Fältservice 1,54* ,467 ,017 ,18 2,91 
 Reservdelar -,11 ,444 1,000 -1,41 1,19 
 Log.Center ,64 ,500 1,000 -,82 2,11 

* The mean difference is significant at the .05 level. 

Figur 4 Utskrift från programvaran SPSS 10.0. Jämförelse mellan de olika 
arbetsplatsernas svar på fråga 15 ”Jag anser att vi på avdelningen arbetar 
effektivt tillsammans”. Det finns en signifikant skillnad mellan Fältservice 
jämfört mellan Reservdelar och Övriga. Medelvärdet för Fältservice var 2,6 
jämfört med Reservdelar på 4,3 och Övriga på 4,1. 

På övriga frågor kunde det inte påvisas någon signifikant skillnad mellan 
avdelningarnas enkätsvar. 
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Enkät 2 

Nej, inte alls          Ja, verkligen

5,04,03,02,01,0

Fråga 9
20

10

0

Std. Dev = 1,48  

Mean = 3,2

N = 49,00

 
Figur 5 I enkät 2 var fortfarande resultatet på fråga 9 ”Jag känner till 
förbättringar som genomförts den senaste månaden” ett av de lägsta men var nu 
på ett signifikant förbättrat medelvärde på 3,2 istället för 1,9 som det var vid 
enkät 1. (Det absolut lägsta totala resultatet hade nu fråga 8 ”Jag tycker att idé - 
och förbättringsverksamheten på min avdelning varit framgångsrik”, med 
medelvärdet 3,1.) 
 

Nej, inte alls          Ja, verkligen

5,04,03,02,0

Fråga 11
40

30

20

10

0

Std. Dev = ,64  

Mean = 4,6

N = 53,00

 
Figur 6 Åter igen var det fråga 11 ”Jag tänker på att uppfylla eller överträffa 
kundens önskemål i mitt dagliga arbete” som hade högst resultat med ett totalt 
medelvärde på 4,6. 
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Multiple Comparisons 
 

Dependent Variable: FRÅGA 6  
Bonferroni  

  Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval  

(I) 
ARBETSPL 

(J) 
ARBETSPL 

   Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Verkstaden Log.Center -1,71* ,487 ,010 -3,15 -,27 
* The mean difference is significant at the .05 level. 

Figur 7 Jämförelse mellan de olika arbetsplatsernas svar på fråga 6 ”Om jag 
kommer med idéer och förbättringsförslag för mitt arbete, så är de främst 
inriktat på förbättringar som både är enkla att införa och har hög effekt på 
verksamheten”, visar en signifikant skillnad mellan Verkstaden jämfört mellan 
Log.Centret. Medelvärdet för Verkstaden var 3,1 jämfört med  
Log.Centret på 4,7. 

 
Dependent Variable: FRÅGA 15  
Bonferroni  

  Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval  

 
(I) 

ARBETSPL 
(J) 

ARBETSPL 
   Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

Verkstaden Reservdelar -1,47* ,436 ,015 -2,75 -,18 
* The mean difference is significant at the .05 level. 

Figur 8 Jämförelse mellan de olika arbetsplatsernas svar på fråga 15 ”Jag anser 
att vi på avdelningen arbetar effektivt tillsammans” Det finns en signifikant 
skillnad mellan Verkstaden jämfört mellan Reservdelar. Medelvärdet för 
Verkstaden var 2,9 jämfört med reservdelar på 4,2. 
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Jämförelse mellan enkät 1 och 2. 
Totalt mellan enkätsvaren på hela företaget: 
Descriptives 

  Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence Interval 
for Mean 

     Lower Bound Upper Bound 
FRÅGA 1 Enkät2 3,4634 1,07465 ,16783 3,1242 3,8026 

 Enkät1 2,9000 1,23305 ,17438 2,5496 3,2504 
 Total 3,1538 1,19185 ,12494 2,9056 3,4021 

FRÅGA 2 Enkät2 3,7674 ,94711 ,14443 3,4760 4,0589 
 Enkät1 3,2745 1,16753 ,16349 2,9461 3,6029 
 Total 3,5000 1,09495 ,11294 3,2757 3,7243 

FRÅGA 3 Enkät2 3,4490 ,86750 ,12393 3,1998 3,6982 
 Enkät1 2,8814 1,23295 ,16052 2,5600 3,2027 
 Total 3,1389 1,11455 ,10725 2,9263 3,3515 

FRÅGA 4 Enkät2 3,4615 1,21206 ,16808 3,1241 3,7990 
 Enkät1 3,6129 1,20593 ,15315 3,3067 3,9192 
 Total 3,5439 1,20574 ,11293 3,3201 3,7676 

FRÅGA 5 Enkät2 3,8571 ,97895 ,13985 3,5760 4,1383 
 Enkät1 2,9123 1,32666 ,17572 2,5603 3,2643 
 Total 3,3491 1,26523 ,12289 3,1054 3,5927 

FRÅGA 6 Enkät2 3,8958 1,05668 ,15252 3,5890 4,2027 
 Enkät1 3,6000 ,70972 ,09570 3,4081 3,7919 
 Total 3,7379 ,89619 ,08830 3,5627 3,9130 

FRÅGA 7 Enkät2 3,5283 1,13686 ,15616 3,2149 3,8417 
 Enkät1 3,9841 1,05482 ,13289 3,7185 4,2498 
 Total 3,7759 1,11188 ,10324 3,5714 3,9804 

FRÅGA 8 Enkät2 3,1111 ,98216 ,14641 2,8160 3,4062 
 Enkät1 2,5926 1,12466 ,15305 2,2856 2,8996 
 Total 2,8283 1,08835 ,10938 2,6112 3,0453 

FRÅGA 9 Enkät2 3,2449 1,47945 ,21135 2,8199 3,6698 
 Enkät1 1,8621 1,19132 ,15643 1,5488 2,1753 
 Total 2,4953 1,49448 ,14448 2,2089 2,7818 

FRÅGA 10 Enkät2 3,5000 1,15045 ,27116 2,9279 4,0721 
 Enkät1 2,4483 1,02072 ,18954 2,0600 2,8365 
 Total 2,8511 1,17914 ,17200 2,5049 3,1973 

FRÅGA 11 Enkät2 4,5660 ,63577 ,08733 4,3908 4,7413 
 Enkät1 4,5156 ,66648 ,08331 4,3491 4,6821 
 Total 4,5385 ,65044 ,06013 4,4194 4,6576 

FRÅGA 12 Enkät2 4,0800 1,06599 ,15075 3,7771 4,3829 
 Enkät1 3,9841 ,95870 ,12078 3,7427 4,2256 
 Total 4,0265 1,00410 ,09446 3,8394 4,2137 

FRÅGA 15 Enkät2 3,5660 1,18499 ,16277 3,2394 3,8927 
 Enkät1 3,6833 1,22808 ,15855 3,3661 4,0006 
 Total 3,6283 1,20412 ,11327 3,4039 3,8528 

Figur 9 Medelvärden och Stand.Avv. *Fråga 13 och 14 fanns enbart på enkät 1 
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ANOVA 
  Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

FRÅGA 1 Between Groups 7,151 1 7,151 5,273 ,024 
 Within Groups 120,695 89 1,356   
 Total 127,846 90    

FRÅGA 2 Between Groups 5,669 1 5,669 4,928 ,029 
 Within Groups 105,831 92 1,150   
 Total 111,500 93    

FRÅGA 3 Between Groups 8,625 1 8,625 7,355 ,008 
 Within Groups 124,292 106 1,173   
 Total 132,917 107    

FRÅGA 4 Between Groups ,648 1 ,648 ,443 ,507 
 Within Groups 163,633 112 1,461   
 Total 164,281 113    

FRÅGA 5 Between Groups 23,524 1 23,524 16,923 ,000 
 Within Groups 144,561 104 1,390   
 Total 168,085 105    

FRÅGA 6 Between Groups 2,243 1 2,243 2,843 ,095 
 Within Groups 79,679 101 ,789   
 Total 81,922 102    

FRÅGA 7 Between Groups 5,981 1 5,981 5,006 ,027 
 Within Groups 136,192 114 1,195   
 Total 142,172 115    

FRÅGA 8 Between Groups 6,599 1 6,599 5,847 ,017 
 Within Groups 109,481 97 1,129   
 Total 116,081 98    

FRÅGA 9 Between Groups 50,790 1 50,790 28,678 ,000 
 Within Groups 185,958 105 1,771   
 Total 236,748 106    

FRÅGA 10 Between Groups 12,285 1 12,285 10,699 ,002 
 Within Groups 51,672 45 1,148   
 Total 63,957 46    

FRÅGA 11 Between Groups ,074 1 ,074 ,173 ,678 
 Within Groups 49,003 115 ,426   
 Total 49,077 116    

FRÅGA 12 Between Groups ,256 1 ,256 ,252 ,616 
 Within Groups 112,664 111 1,015   
 Total 112,920 112    

FRÅGA 15 Between Groups ,387 1 ,387 ,265 ,608 
 Within Groups 162,002 111 1,459   
 Total 162,389 112    

Figur 10 Jämförelse mellan samtligas svar i de två olika enkäterna. 
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Multiple Comparisons 

Dependent Variable: FRÅGA 9  
Bonferroni  

  Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval  

 
(I) 

ARBETSPL 
(J) 

ARBETSPL 
   Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

Reservdelar Reservdelar 2,46* ,528 ,000 ,68 4,24 
* The mean difference is significant at the .05 level. 

Figur 11 Jämförelse mellan svaren i enkät 1 och 2 på fråga 9 ”Jag känner till 
förbättringar som genomförts den senaste månaden” visar på en signifikant 
skillnad för avde lningen Reservdelar där medelvärdet ökat från 2,2 till 3,6. 

 
På övriga frågor fanns det inte någon signifikant skillnad mellan de olika 
avdelningarnas enkätsvar i jämförelsen mellan nr 1 och 2 utan enbart tendenser. 
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Bilaga 8 IT-lösningen 
Här presenteras det grafiska utseendet av databasen. 
 

 

 

Figur 2 Inne i systemet presenteras först statistiken av genomförda 
förbättringar och målet, samt vilket tema som gäller. 
 

Figur 1 Från operativsystemet Lotus Notes nås databasen 
Ständiga förbättringar enkelt med ett knapptryck. 



 2 (2) 

 

Figur 3 Användaren kan mycket enkelt fortsätta navigera i systemet och 
arbeta med förbättringsförslagen via de olika menyerna. 

 
I databasen för Ständiga förbättringar kan alla medarbetare lätt få en 
övergripande blick om hur förbättringsarbetet går i det stora hela samt själva 
arbeta med de enskilda förbättringsförslagen. Det finns även en del 
stöddokument för grupperna som hjälp vid idégenerering och mötesplanering. 
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