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Kvalitetsutveckling � Organisatoriska förbättringar för en tillverkare av mobila hydrauliska kranar

David Krantz

Kvalitet, förbättringar och processperspektiv är centrala delar för företag som vill arbeta med offensiv
kvalitetsutveckling.
MultiDocker Cargo Handling AB producerar mobila hydrauliska kranar främst avsedda för att användas
i en hamnmiljö. En stor del av verksamheten består av sälj- och marknadsföringsaktiviteter mot
marknadens kunder. I dagsläget vill MultiDocker finna metoder för att höja resultaten av sina mest
värdeskapande aktiviteter och förädla sina tjänster gentemot kund.
I min rapport har jag arbetat fram några enkla rekommendationer för hur MultiDocker kan påbörja ett
genomgående kvalitetsarbete. Genom att systematisera och processkartlägga verksamheten kan
MultiDocker tillföra metoder och verktyg för att följa upp och utvärdera resultaten av olika delar av
verksamheten. 
Målet med denna rapport är inte att införa en ISO-certifiering, eller tillämpning av en heltäckande
managementfilosofi, utan att höja visa organisatoriska och kulturella delar inom företagets verksamhet,
för att kunna driva ett effektivt kvalitetsarbete. Dessa förändringar är värdefulla steg för att MultiDocker
ska kunna närma sig en framtida ISO-certifiering. 
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FÖRORD & LÄSANVISNINGAR 

Detta examensarbete utfördes våren 2006 för MultiDocker Cargo Handling AB i 
Norrköping. Under arbetets gång har författaren till stor del varit delaktig i 
MultiDockers och moderbolaget Österströms rederis verksamhet. 
Rapporten analyserar MultiDockers verksamhet ur ett kvalitetsperspektiv och 
resulterar i några rekommendationer för att förändra verksamheten mot en ev. framtida 
ISO-certifiering. 
Den teoretiska referensramen behandlar kvalitet, processer samt förbättringar i deras 
vida bemärkelse. För snabb läsning rekommenderas särskilt kapitel 3 – Kvalitet, 
kapitel 4.1 – Processynsättet, kapitel 4.2 – Processkategorier samt kapitel 8 - Analys. 
 
För stöd och hjälp under arbetets gång vill jag särskilt tacka medarbetare från 
MultiDocker och Österströms rederi samt Daniel Gustafsson vid Västerviks Logistik. 
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SAMMANFATTNING 

Kvalitet, förbättringar och processperspektiv är centrala delar för företag som vill 
arbeta med offensiv kvalitetsutveckling. 
MultiDocker Cargo Handling AB producerar mobila hydrauliska kranar främst 
avsedda för att användas i en hamnmiljö. En stor del av verksamheten består av sälj- 
och marknadsföringsaktiviteter mot marknadens kunder. I dagsläget vill MultiDocker 
finna metoder för att höja resultaten av sina mest värdeskapande aktiviteter och förädla 
sina tjänster gentemot kund. 
I min rapport har jag arbetat fram några enkla rekommendationer för hur MultiDocker 
kan påbörja ett genomgående kvalitetsarbete. Genom att systematisera och 
processkartlägga verksamheten kan MultiDocker tillföra metoder och verktyg för att 
följa upp och utvärdera resultaten av olika delar av verksamheten.  
Målet med denna rapport är inte att införa en ISO-certifiering, eller tillämpning av en 
heltäckande managementfilosofi, utan att höja visa organisatoriska och kulturella delar 
inom företagets verksamhet, för att kunna driva ett effektivt kvalitetsarbete. Dessa 
förändringar är värdefulla steg för att MultiDocker ska kunna närma sig en framtida 
ISO-certifiering.  
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ABSTRACT 

Quality, constant improvements and process perspective are central parts within 
Quality Management. 
MultiDocker Cargo Handling AB produces mobile hydraulic cranes mostly for 
customers in a harbour environment. A major part of the MultiDocker business is 
focused on sales and marketing of their products and services. MultiDocker is 
currently requesting methods for improving the results of their most important 
activities and services towards their customers. 
The result of this report is a few simple recommendations for how MultiDocker in an 
effective way can start implementing quality management methods.  
By systematisation and process orientation, MultiDocker can add methods and 
routines for follow up and evaluation of various areas within their business.  
The purpose with this report is not an implementation of an ISO certified quality 
system or a complete management philosophy. This report aims to recommend some 
organisational and cultural changes for MultiDocker to start the implementation of 
quality management within their business. The changes that are recommended are 
necessary and valuable steps towards a future ISO 9000 certification. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
MultiDocker Cargo Handling AB konstruerar, tillverkar, marknadsför och säljer 
MultiDocker CH65 och är ett helägt dotterbolag till Österströms Rederi AB. 
MultiDocker CH65 är en mobil hydraulisk vikarmskran i första hand avsedd för 
lasthantering i hamnar.  
Verksamheten är baserad på partnerskap med flera olika aktörer, där den viktigaste är 
Caterpillar. Caterpillar står för huvuddelen av de komponenter som ingår i 
MultiDocker CH65. (Företagsbeskrivning, MultiDocker) 
 
MultiDockers marknad är i dagsläget främst koncentrerad kring Östersjön. Under 2006 
planeras dock en etablering i övriga Europa med start i Storbritannien.  
 
MultiDocker uttrycker ett stort förtroende för att deras produkt är konkurrenskraftig 
och att de kan erbjuda en effektiv materialhanterare till sina kunder. Den långa 
erfarenheten och kompetensen som finns inom koncernen är ett krav för att kunna 
lyckas på en annars traditionsbunden och konservativ marknad. 
 
MultiDocker vill kunna på ett väl dokumenterat sätt visa sina kunder produktens såväl 
som sina tjänsters höga prestanda samt kontinuerligt kunna utveckla sin relation mot 
kunderna. 
 

1.2 Syfte  
MultiDocker AB efterfrågar en analys av verksamheten på en övergripande nivå. 
Eftersom inköpet av en mobil hamnkran innebär en stor investering för kunderna på 
marknaden ligger det stort fokus på både den fysiska produkten, men även den tjänst 
som MultiDocker levererar.  
Denna rapport syftar till att ge rekommendationer på verktyg och metoder som kan 
hjälpa MultiDocker att fortsätta utveckla sin verksamhet mot ett tydligare och 
omfattande kvalitetsarbete. 
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1.3 Avgränsningar 
För att kunna avskärma detta examensarbete, till ett par centrala delar av MultiDockers 
verksamhet, har en rad avgränsningar gjorts. 
 
Vad gäller beskrivning och analys av verksamheten i stort innefattas inte 
produktionen. En del som behandlas är produktutveckling men i övrigt beaktas 
produktionen endast som en stödprocess eftersom den köps in av underleverantörer. 
Istället ligger tyngdpunkten på att ur ett kund- och kvalitetsperspektiv analysera 
beslutsprocesser och rutiner hos MultiDocker med en tyngdpunkt på säljprocessen.  
 
Detta är inte heller en teknisk rapport utan språket som används är utformat för att 
förmedla många av de mjukare perspektiv som är centrala inom kvalitetsutveckling. 
Denna rapport grundar sig på kvalitetsperspektivet p.g.a. av dess klara accentuering av 
kundens betydelse för organisationens verksamhet. Deras krav och behov är det som 
berättigar företagets existens.  
 
Denna rapport behandlar kvalitet i vid bemärkelse. Kvalitetsarbetet hos MultiDocker 
är fortfarande i sin vagga varpå direkta anpassningar till exempelvis ISO 9000 skulle 
medföra att kvalitetsarbetet endast blev svåröverskådligt och svårarbetat. 
 
Det finns ett flertal olika managementmetoder för ledning och styrning av 
organisationer med avseende på kvalitet, processer och förbättringar. Denna rapport 
behandlar de grundläggande delarna som utgör strukturen i de flesta vedertagna 
metoderna för ledning och affärsstyrning. 
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1.4 Metodbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs de olika metoder som använts för att arbeta fram underlaget till 
denna rapport. Den konceptuella modellen ligger till grund för genomförandet av 
arbetet och även för vilka resultat och analyser som har utarbetats i respektive fas. För 
att styra arbetet i sin helhet har en grov tidsplanering använts, där arbetet indelats i tre 
faser med generella delmål och avrapporteringspunkter. 
 
MultiDockers anställda besitter i dagsläget en bra förståelse för marknaden och sina 
kunders övergripande behov. De kan med grund i sin långa erfarenhet och kompetens 
erbjuda kundspecifika anpassningar på både produkten som tillhörande kringtjänster 
gentemot sina kunder. 
För att kunna ge konkreta rekommendationer på hur MultiDocker kan fortsätta att 
utveckla sin relation gentemot sina kunder och fortsätta driva en kundfokuserad 
verksamhet avser denna rapport att; 
 
”Ur en kvalitetssynvinkel analysera MultiDockers verksamhet och jämföra med 
etablerade modeller och system.” 
 
 

1.4.1 Konceptuell modell 
 

 
Figur 1 - Metodöversikt 
 

 
Figur 2 - Metodisk tidsram 
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Förstudien är den inledande delen av examensarbetet och genomfördes under ca fyra 
veckor. Det huvudsakliga målet med förstudien var att få en överblick av hur 
MultiDockers verksamhet ser ut och under vilka omständigheter de verkar. Detta 
utfördes genom att bland annat besöka ett par hamnar där MultiDockers kranar 
används aktivt i lasthantering men även produktionen vid Oskarshamns varv. 
Förstudien gav tillräckligt med information för en verksamhetsbeskrivning samt för 
gästföreläsningen i kursen ”Planering av sjöfart” under fjärde veckan av förstudien. 
Det viktigaste resultatet av förstudien var utvecklingen och fastställandet av den metod 
som använts för att kunna uppfylla syftet med examensarbetet. 
 
Den fas som ovan kallas ”Teoretisk referensram” utgör den största delen av 
examensarbetet både tidsmässigt samt arbetsmässigt. En stor del av denna fas är 
fokuserad kring den teoretiska beskrivningen av kvalitetsutveckling och 
rekommendationerna därav som förväntas som ett resultat av examensarbetet.  
Presentationsfasen är mest koncentrerad kring hur de olika resultaten av 
examensarbetet bör visas upp och hur slutsatser och rekommendationer kan användas i 
MultiDockers verksamhet. Modellen och den teoretiska referensramen bör 
sammanfattas i en artikel för Österströms anställda. 
 

1.4.2 Datainsamling 
Logistik är aldrig ett exakt ämne utan den kompetens och erfarenhet som finns hos 
många inom branschen är ett resultat av åratal av praktiskt arbete. Författaren till 
denna rapport har under arbetets gång till stor utsträckning deltagit i MultiDockers 
vardagliga verksamhet. Därigenom har intervjuer och egna observationer utgjort en 
stor del av den information som sedan knutits samman med litteraturstudier. 
 

1.4.2.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudier utgör den största informationskällan till den teoretiska referensramen. 
Syftet med den teoretiska referensramen är att skapa en förståelse för många av de 
begrepp som används inom kvalitetsområdet. En stor del av litteraturen kommer från 
rekommenderad och relevant teori i form av böcker, tidskrifter samt vetenskapliga 
artiklar. 
Insamlingen av litteratur har skett genom att i första hand genom att beakta 
MultiDockers kvalitetspolicy; 
 

”Vid förändringar i arbetssätt beakta SS EN ISO 9001:2000 kravstruktur så att en 
framtida kvalitetssystemscertifiering kan utföras så enkelt som möjligt.” 
(Kvalitetspolicy, MultiDocker) 

 
Således samlades inledningsvis befintlig litteratur in vid MultiDocker och Österströms 
Rederi. För att komplettera informationen med relevant litteratur tillfrågades anställda 
vid avdelningen för kvalitetsteknik och kvalitetsstyrning, IKP, Linköpings Universitet.  
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De huvudområden denna rapport behandlar är bl.a. kvalitet, kvalitetsutveckling, 
processutveckling, processorientering och förbättringsarbete. 
 

1.4.2.2 Intervjuer  
En stor del av informationen som ligger till grund för examensarbetet kommer att 
samlas in genom intervjuer och klassificeras som ren primärdata. Denna information 
dokumenterades efterhand och bekräftades till största delen genom egna observationer. 
Intervjuerna har genomförts via telefon samt i direkt kontakt med respondenten. Även 
om en direkt kontakt med respondenten är att föredra kan det vara svårt att genomföra 
om de geografiska avstånden är för stora. För att bekräfta egna observationer och 
teoretiska uppfattningar från litteratur har några intervjuer genomförts i direkt kontakt 
med respondenten för att kunna göra mötet mer personligt och minska risken för att 
svaren blir begränsade på grund av tidspress. 
 

1.4.2.3 Egna Observationer 
Denna del är en av de större informationskällorna till detta examensarbete. Genom att 
författaren själv deltagit i MultiDockers dagliga verksamhet benämns en stor del av 
informationen som egna observationer. Exempelvis är modellbeskrivningen och 
rekommendationerna främst baserade på egna observationer.  
 

1.4.2.4 Övrig informationsinsamling 
Förutom ren primärdata och egna observationer har även viss sekundärdata använts 
som information till denna rapport. Främst rör det sig om dokumenterade erfarenheter 
och statistik från verksamheten i Västerviks hamn och tidigare aktiviteter genomförda 
av MultiDocker. 
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2 Företagsbeskrivning 
Detta kapitel syftar till att ge en övergripande bild över Österströms rederi samt 
dotterbolaget MultiDocker. Huvuddelarna av informationen grundar sig i 
presentationer från respektive företags hemsidor, internt presentationsmaterial, intern 
information samt egna observationer. En vidare analys av MultiDockers verksamhet 
tas upp i kapitel 9 – Analys. 
 

2.1 Österströms Rederi 
Österströms rederi bildades 1981 och har under sina 25 verksamhetsår gått från ett litet 
enbåtsrederi, med rötterna i Valdemarsvik vid Östergötlands kust, till att idag omfatta 
ca 30 fartyg i drift i Östersjön och Nordsjön. 
 
Med en affärsvision att öka sina kunders konkurrenskraft genom effektiva 
transportlösningar har Österströms etablerat sig som en av de ledande leverantörerna 
för industriell sjöfart.  
Verksamheten är inriktad på kontraktssjöfart där långsiktiga samarbeten skapar en 
värdefull relation mellan rederiet och dess kunder. Det långa tidsperspektivet gör att de 
tillsammans ständigt kan utvärdera och utveckla transporttjänsten för att nå högre 
kundnytta. 
  
Östersjön är en transportzon som kännetecknas av relativt korta transportsträckor där 
liggtiderna i hamn utgör en stor del av logistikflödet. Sådan short-sea shipping ställer 
höga krav på lastning och lossning vilket ledde till att rederiet 1996 hade utvecklat en 
egen hjulbaserad materialhanterare.  
Rederiet har idag dotterbolag i Finland, Lettland, Estland och Ryssland med egen 
terminalverksamhet bl.a. i Västervik och omsätter ca 500 milj SEK och sysselsätter 
totalt ca 450 personer.”  
 
(Företagspresentation, Österströms Rederi) 
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Figur 2.1- Organisationsbild Österströms rederi 
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2.2 MultiDocker 
MultiDocker Cargo Handling AB konstruerar, tillverkar, marknadsför och säljer 
MultiDocker CH65 och är ett helägt dotterbolag till Österströms Rederi AB. 
Verksamheten är baserad på partnerskap med flera olika aktörer, där den viktigaste är 
Caterpillar. Caterpillar står för huvuddelen av de komponenter som ingår i 
MultiDocker CH65.  
(Företagspresentation, MultiDocker) 
  
Kranverksamheten har vuxit fram ur rederiets egen erfarenhet av lasthantering. 
Verksamheten bolagiserades 1998 efter att under 17 år varit en ren serviceenhet 
internt. Initialt påbörjades processen genom att Österströms modifierade befintliga 
hamnkranar och hjullastare för att anpassa dem till deras egna lasthanteringsbehov. 
Genom sitt unika kundperspektiv kunde de identifiera funktioner och faktorer som de 
identifierade som grunden för en effektiv materialhanterare avsedd för 
hamnverksamhet. 
 
Målsättningen med bolagiseringen var att skapa en egen organisatorisk enhet med mål 
att sälja kranar och krantjänster externt på marknaden i Östersjöområdet. I starten 
baserades verksamheten på begagnade kranar som tjänstgjort i rederiets verksamhet på 
självlastande pråmar. När rederiet ändrade inriktning frigjordes kranar successivt och 
överläts år 2000 till dotterbolaget i Riga där kranarna hyrdes ut på längre kontrakt till 
terminalerna i hamnen.  
(Företagspresentation, MultiDocker) 
  
1998 byggdes de första kranarna, baserade på Caterpillars komponenter. Konstruktion 
och tillverkning skedde i MultiDockers egen regi. Som ett led i utvecklingen 
av verksamheten år 2000, avvecklades den egna konstruktions- och 
tillverkningsenheten. Därefter startade verksamheten med koncept baserat på en 65-
tons Caterpillar basmaskin. Genom upphandling av konstruktion och 
prototyptillverkning, togs ett anpassningskoncept fram som genererade MultiDocker 
CH65 avsedd för lasthantering för fartyg upp till 9 000 ton dödvikt 
 

2.2.1 MultiDockers mission, vision och affärsidé 
Dessa delar utgör särskilt viktiga beskrivningar och för hur ett företag bedriver sin 
övergripande verksamhet och arbetar med sina kärnprocesser. (Rentzhog, 1998)   
En stor del av rekommendationerna som är resultatet av denna rapport grundar sig i 
dessa formuleringar. 
 
Mission 
Vi ökar våra kunders konkurrenskraft genom effektiv materialhantering. 
  
Vision 
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Vår produkt ska uppfattas som materialhanteraren med den högsta kvalitén såväl 
funktionellt, tekniskt som servicemässigt. Vi ska uppfattas som ett företag där 
nytänkande, delaktighet och kompetens står i fokus. Vi ska vara marknadsledande 
inom vårt marknadssegment.  
  
Affärsidé 
Vi utvecklar och säljer materialhanterare med den högsta funktionaliteten och kvalitén 
för huvudsaklig användning i hamnar och terminaler.  Vi har tillgång till ett av 
världens starkaste varumärken genom partnerskap med Caterpillar.  
 

2.2.2 Kvalitetspolicy 
Denna policy ligger till grund för inriktningen på denna rapport samt de 
rekommendationer som är resultatet av denna rapport. 
 

”MultiDocker Cargo Handling AB har som verksamhetsidé att tillhandahålla 
kostnadseffektiva mobila lastkranar till vårt kundsegment. Vi ska alltid uppfylla eller 
överträffa våra kunders förväntningar. Detta uppnår vi genom att: 

Arbeta strukturerat och ha en rak kommunikation där såväl krav som ansvar 
kommuniceras.  

  
Vid förändringar i arbetssätt beakta SS EN ISO 9001:2000 kravstruktur så att en 

framtida kvalitetssystemscertifiering kan utföras så enkelt som möjligt.  
  
Alltid vara öppna för förändring men först samråda internt innan förändringar 

genomförs. Se till att kvalitetspolicyn är känd av alla i företaget och även ingår i 
introduktionsinformationen.  

  
Ha en övergripande prioritering där alla projekt och kvalitetsmål ingår. 
 
Årligen i juni revidera och fastställa kvalitetsplan och kvalitetspolicy.”  

 
(Företagspresentation, MultiDocker) 
 
Som ledord för MultiDocker CH65 C har företaget valt Prestanda, Förarmiljö och 
Ekonomi att representera de främsta egenskaperna med produkten. Dessa tre områden 
är utvalda för att de också symboliserar kundens behov och krav på en 
materialhanterare. Samtidigt förmedlar MultiDocker vilka tre kvalitetsperspektiv som 
de tror är viktigast ur kundens synvinkel. 
 
 

2.3 MultiDockers roll inom logistikkedjan 
Den större delen av MultiDockers kunder befinner sig i eller omkring hamnar. Många 
bedriver egen terminal- och hamnverksamhet medan några endast befinner sig i en 
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hamn som en mindre operatör. Oavsett storlek, omsättning eller varuslag har alla 
kunder något gemensamt. De är alla beroende av ett effektivt materialflöde. I 
förlängningen kan det räknas hem i möjligheter till utökad verksamhet, ökad 
konkurrenskraft och bättre ekonomi. 
 
En nyligen utförd marknadsstudie, genomförd av MultiDocker, över brittiska hamnar 
visade att ungefär 70% av de hamnar som bedriver kommersiell verksamhet har någon 
form av lasthantering som kan hanteras av en mobil hydraulisk vikarmskran.  
 
För ett företag i MultiDockers position är det nödvändigt att förstå kundernas behov. 
Den största delen av insatser ifråga om marknadsnärvaro går åt till att fånga upp 
kundernas behov. Endast genom en god förståelse för kundernas situation och krav 
kan attraktiva kundspecifika lösningar utformas.  
 
MultiDockers framväxt ur Österströms Rederi och starka koppling till Västerviks 
terminal gör att de har en god förståelse för under vilka förutsättningar deras kunder 
verkar.  
 

2.3.1 Caterpillar OEM 
Caterpillar är världens största och mest välkända tillverkare och leverantör av 
maskiner inom en rad olika områden. Varumärket är så starkt att det även nyttjas som 
logotype på kläder över hela världen. 
 
MultiDocker har en stark koppling till Caterpillar genom att många kärnkomponenter i 
konstruktionen är tillverkade av Caterpillar. Dessutom följs alltid de hållfasthetskrav 
och normer som Caterpillar använder sig av för att säkerhetsställa att inga svagheter 
byggs in i konstruktionen från MultiDockers sida.  
 
Valet av underleverantör är positivt ur många aspekter: 

• Caterpillar är troligtvis det starkaste varumärket inom en rad olika marknader 
för maskinutrustning. 

• Caterpillar har en väl utbyggd serviceorganisation som MultiDocker kan dra 
nytta av genom att baskomponenterna i MultiDockers produkter helt är 
baserade på Caterpillar. 

• Caterpillar har en stor årlig produktion av grävmaskiner  
• Samarbetet fungerar inte på grund av att MultiDocker bygger på Caterpillars 

komponenter utan för att Cateterpillars marknadsområde inte innefattar hamnar 
i vid bemärkelse. MultiDocker har en lång erfarenhet och kompetens från 
hamnverksamhet och kan därmed förädla Caterpillars basmaskin till att fungera 
i en hamnmiljö. 

• Vid introduktion på nya marknader är det ofta positivt att kunna kopplas 
samman med ett starkt varumärke som är välkänt för kunden. 
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Men det finns även några mindre bra aspekter på samarbetet: 
• Det kan vara svårt för MultiDocker som en mindre kund till Caterpillar att 

påverka kostnaden för komponenter och ställa övriga krav ur ett vanlig 
kund/leverantörsperspektiv. 

• I förlängningen är det önskvärt att skilja de två varumärkena MultiDocker och 
Caterpillar åt men samtidigt nödvändigt att behålla kopplingen vid 
introduktionen på nya marknader. 

• Det förekommer en naturlig oro i samarbetet för att Caterpillar ska kopiera 
MultiDockers koncept och produkt. 

 
 

2.4 Integrerad logistik inom Industriell sjöfart 
Österströms Rederi tillsammans med MultiDocker vill erbjuda sina kunder utökade 
tjänster vid transport och lasthantering. I dagsläget är det vanligaste förfarandet att 
skeppningen och lasthantering/terminalverksamhet i hamn sköts av två olika företag 
som är inriktade och specialiserade på just sin del av logistikkedjan. 
Österströms affärsidé bygger på att genom långsiktiga kontrakt bygga ett längre 
samarbete med sina kunder som de tillsammans kan utveckla och vårda. Deras roll 
som tredjepartslogistiker innebär att de utför en tjänst som ofta direkt kan kopieras av 
en konkurrerande aktör.  
 
Priset är fortfarande en av de viktigaste faktorerna vid val av transportör även om 
kringtjänster på senare år fått en allt större betydelse. (Lumsden, 1998) 
Integrerad Logistik innebär att utvidga tjänsteutbudet gentemot kunderna för att täcka 
allt större delar i logistikkedjan. För Österströms och MultiDockers del går detta 
samarbete ut på att sköta kundens godsflöde i flera steg. Detta är en ovanlig och unik 
möjlighet för både Österströms och MultiDocker som medför flera effekter för både 
kunderna som transportören. 
 

• När tjänsteutbudet utvidgas till att täcka större delar av logistikkedjan tar också 
transportören ett större ansvar för att uppfylla kundens krav på logistiktjänstens 
tre kärnfaktorer pris, leveransprecision och leveranstid. (Lumsden, 1998) 

• Östersjöns sjötransporter karaktäriseras av relativt korta transportsträckor med 
många hamnanlöp. Sådan short-sea-shipping ställer höga krav på effektiv 
lasthantering och terminalverksamhet. 

• MultiDocker kan utrusta en terminal med anpassad lasthanteringsutrustning för 
det tänkta godsflödet och får en större kontroll och möjlighet att följa upp 
hamnlogistiken. 

• Den största fördelen gentemot kunden är reducerade kostnader för 
materialflödet samt att de kan ställa högre krav på endast en transportör. 

• Transportören kan erbjuda lägre pris gentemot kund eftersom de kan genomföra 
suboptimeringar av både transporter och lasthanteringen för att nå ett högt 
resursutnyttjande kombinerat med en hög effektivitet. Detta argument blir 
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särskilt effektivt då transportören sammanlänkar flera olika kunder i samma 
knutpunkter. 

• För kunden uppstår en situation där de också blir relativt beroende av 
transportören. Tjänsten som utförs kan inte direkt kopieras av någon annan 
eftersom den är anpassad även till transportörens övriga materialflöden. 

• Kundens största krav på en sådan relation är att tjänsten är transparent. 
(Lumsden, 1998) 
 Med det menas att varje steg och aktivitet gentemot kunden redovisas av 
transportören för att tydliggöra vad kunden betalar för och hur tjänsten utförs. 
Detta för att kunden ska kunna konkurrensutsätta transportören och inte förlora 
insikt i sitt eget materialflöde. Samtidigt är just en av de största fördelarna med 
integrerad logistik till sjöss just möjligheterna till att kraftigt minska 
dokumenthantering, onödiga kontroller och bristfällig kommunikation. 

 
 

2.5 Mobila hydrauliska kranar 
MultiDocker tillverkar MultiDocker CH65 C som är en mobil hydraulisk vikarmskran 
främst avsedd för lasthantering i hamnar. Inom marknadssegmentet finns det ett flertal 
etablerade tillverkare av likartade produkter som står i direkt konkurrens med 
MultiDocker CH65 C. 
I förhållande till sina konkurrenter är MultiDocker en relativt ny aktör på marknaden. 
Varumärket är främst inarbetat kring Östersjön men relativt okänt i övriga Europa och 
på den Brittiska hamnmarknaden som för närvarande ligger under fokus. 
 
Särskilt på den brittiska hamnmarknaden är inte konceptet med mobila hydrauliska 
kranar helt och hållet inarbetat utan det förekommer fortfarande i stor utsträckning 
traditionella linkranar även i mindre storlekar.  
 

 
Figur 2 - MultiDocker CH65 
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2.5.1 Förklaring: Mobil Hydraulisk vikarmskran 
Mobil: Mobil i den bemärkelse att kranen är hjul-, band- eller spårburen. I motsats till 
fastmonterade kranar som är placerade längs kaj eller på terminalområdet. 
 
Hydraulisk: Själva arbetet och rörelsen av kranarmen drivs av hydraulik. Allmänt sett 
är lyftkapaciteten lägre än för en linkran med en lina hängande från kranarmen men 
ger istället avsevärda fördelar på precision och cykeltider för lastning/lossning. 
 
Vikarmskran: Kranens arm är uppdelad i en bakre bom och en främre sticka. Genom 
att kombinera rörelsen av de bägge fås en mycket högre precision i lasthanteringen. 
Detta innebär att mycket extraarbete för att surra och lossa lasten vid varje lyft kan 
undvikas genom anpassade lyftok. 
 

2.5.2 Produktegenskaper MultiDocker CH65 C 
I detta avsnitt beskrivs endast några av de mest markanta produktegenskaper för 
MultiDocker CH65 C.  
 
Den mest uppenbara skillnaden mot en grävmaskin är höjden på undervagnen. 
MultiDocker erbjuder tre olika varianter på undervagnar, i olika höjder. De största 
fördelarna för kunden är den förbättrade sikten vid varje lyft samt möjligheten att 
sträcka ner kranarmen i en båts lastutrymme.  
Den största undervagnen i MultiDockers utbud, med en frihöjd på 5,1 meter, är 
konstruerad så att både lastbilar eller tåg kan passera under kranen. Således kan 
svängradien minskas mot endast 90grader och cykeltiden kraftigt reduceras. 
 
MultiDocker CH65 C är en bandbaserad kran där originalbanden från Caterpillar 
endast är förlängda för att ge kranen bättre stabilitet. Den alternativa varianten till 
bandmaskiner är att använda en hjulbaserad undervagn. En fördel med en hjulbaserad 
konstruktion är att de anses ge mindre slitage på underlaget än en bandgående. 
 
De flesta större mobila hamnkranar har någon form av rörlig styrhytt. Det 
grundläggande syftet är att förflytta föraren ut över fartygen för att förbättra sikten ner 
i lastutrymmet och därmed snabba upp och förenkla lasthanteringen.  
  
Vikarmen på en mobil hydraulisk kran är uppdelad i en främre sticka och en bakre 
bom. Varje tillverkare erbjuder ett utbud av varierande längder på bom/sticka för att 
anpassa räckvidden och lyftkapaciteten.  
 
 



Kvalitetsutveckling – Organisatoriska   
förbättringar för en tillverkare av mobila hydrauliska kranar  
 
 

 20 (75) 

3 Kvalitet 
I detta kapitel beskriver jag ett urval av de metoder och begrepp som används inom 
kvalitetsområdet. Många av delarna beskrivna i detta kapitel är vanligt förekommande 
i en rad varierande litteratur rörande organisatoriska förbättringsfilosofier som; 
Kärnprocessledning, Business Process Re-Engineering/design, kvalitetsutveckling, 
ISO 9000, kundfokuserad produktutveckling mm.  
Faktum är att många managementmetoder och begrepp behandlar alla liknande delar 
inom samma område. Jag har i detta arbeta valt att beskriva dem ur ett kvalitet och 
processperspektiv på grund av att dessa två rubriker är kärnkomponenter i många 
metoder och system men även också i den allmänt vedertagna ISO 9000-standarden. 
 
 

3.1 Definition av kvalitet 
Det finns ett flertal olika definitioner på kvalitet som är vanligt förekommande inom 
området. Gemensamma faktorer är det ständiga förbättringsarbetet, analyseringen av 
resultat och statistik samt den starka kundfokuseringen. Nedanstående definition 
fångar dessa delar på ett bra sätt och används som grund för kvalitetsbegreppet i denna 
rapport. 
 
”Kvalitet innebär att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och 
förväntningar”  
(Bergman & Klefsjö, 2003) 
 
 

3.2 Vad menas med kvalitet? 
Den huvudsakliga grundtanken med kvalitetsutveckling är att fokusera på kundernas 
behov, dagens kunder men även morgondagens. För MultiDockers del uppstår 
naturligt frågan hur deras produkt kan skapa kundnytta för deras kunder. De 
organisationen vill skapa värde åt kallar vi kunder även om det inte är de som direkt 
betalar för produkten. 
 
Traditionellt sett är kvalitet kopplat direkt till en fysisk produkt i form av livslängd, 
design, pris och förväntningar. Men kunderna bedömer inte bara den enskilda 
produkten utan gör en helhetsbedömning av erfarenheterna med den organisation som 
säljer eller tillverkar produkten. 
 
Kvalitetsbegreppet har vidgats från att bara stå för en viss kvalitet hos en produkt till 
att innebära ett tänkande som skall genomsyra företagets alla handlingar.  (Karlsson 
& Söderstedt, 1997) 
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Kvalitetssystem är de metoder och verktyg vi väljer att använda i vårt kvalitetsarbete 
för att uppfylla kundernas behov och förväntningar. De brukar beskrivas och samlas i 
en kvalitetshandbok som även fungerar som riktlinjer för företagskulturen samt 
medarbetarnas attityder och värderingar. 
 
 

3.3 Kunderna är viktigast 
En viktig del för organisationen är att klargöra vilka deras kunder är. I många fall kan 
tredje part som inte direkt betalar för produkten/tjänsten dra nytta av den. För 
MultiDocker är det en väsentlig del av affärsidén att hjälpa sina kunder att skapa 
ytterligare kundnytta mot kunder i ett andra led. 
Således blir uppgiften med att definiera organisationens kunder något komplex 
eftersom de direkta kundernas behov och förväntningar ofta går i hand med 
nästkommande kunder. 
De huvudsakliga stegen i denna kunskapsinhämtning kan sammanfattas i följande tre 
steg. (Bergman & Klefsjö, 2003) 
 

• Ta reda på vilka organisationens kunder är, både direkta och indirekta. 
• Definiera kundernas behov och förväntningar. 
• Verksamheten ska syfta till att uppfylla, och helst överträffa, dessa behov och 

förväntningar. 
 
 

3.4 Organisationens övriga intressenter 
Kvalitetsarbete i dess vida bemärkelse är starkt kundfokuserat. Men det är givetvis 
nödvändigt för en organisation att även tillfredsställa övriga intressenter. ISO 9000-
standarden tydliggör behovet av väl utvecklade relationer med företagets alla 
intressenter. Ex; (Karlsson & Söderstedt, 1997) 
 

o ISO 9001 – Organisationens intressenter 
� Kunder 
� Anställda 
� Ägare 
� Underleverantörer 
� Samhället  

 
 

3.5 Kvalitet för kunden 
Vi har redan definierat kunden som den viktigaste fokuspunkten för hela 
organisationen. Företagets verksamhet, värderingar och arbetssätt syftar alla till att 
tillfredsställa kunden. Hur organisationen ämnar genomföra detta brukar sammanfattas 
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i företagets affärsidé som också bör fungera som riktlinjer för varje medarbetares 
enskilda arbete. 
 
Men detta garanterar inte att kunden upplever att produkten/tjänsten har en hög 
kvalitet. Det är därför viktigt för organisationen att försöka definiera vilka 
kvalitetsdimensioner som påverkar den upplevda nyttan med produkten/tjänsten för 
kunden. Hur kunskapen om kvalitetsdimensionerna och vikten av dem kan utnyttjas 
under utformning av produkter och tjänster behandlas mer under kapitel 5 – 
Produktutveckling.  
  

3.5.1 Kvalitetsaspekter på en fysisk produkt 
Traditionellt sett brukar det skiljas på produkt och tjänstekvalitet. Denna rapport 
stödjer sig på uppdelningen för att illustrera mångfalden av de olika 
kvalitetsdimensionerna. Exempelvis; 
 

• Driftsäkerhet; Hur ofta inträffar det fel och hur allvarliga är de? 
• Prestanda; Hastighet, lyftkapacitet, effektivitetsmått 
• Driftekonomi; Hur pass stora driftkostnader kan förväntas av produkten? 
• Underhållsmässighet; Hur lätt är det att upptäcka, lokalisera och avhjälpa fel? 
• Miljövänlighet; Produktens inverkan på miljön, dels hos kunden men även 

under den egna produktionen. 
• Utseende; design och färgval 
• Felfrihet; Är varan komplett vid köp? 
• Säkerhet; Kan kranen orsaka skada på sin omgivning eller personer? Vad finns 

det för skydd? 
• Hållbarhet; Kan produkten användas, lagras, transporteras utan att den går 

sönder 
 

3.5.2 Kvalitetsdimensioner på tjänsten 
Till skillnad mot fysiska produkter fokuserar tjänster mer på hantering av information 
mellan kunden och producenten. Tjänsten utgör också en allt större del av varan även 
inom branscher som tidigare varit rent produktinriktade. (Bergman & Klefsjö, 2003) 
Inriktningen har då skiftat mot att företaget producerar en funktion för kunden istället 
för att endast tillhandahålla en fysisk vara. Exempelvis är MultiDocker ett 
tjänsteproducerande företag vars affärsidé är att ”öka våra kunders konkurrenskraft 
genom att erbjuda verktyg för en effektiv materialhantering”. Våra kunder köper inte 
en vara utan en logistikfunktion. 
 
Med en sådan tjänsteinriktning är det därför viktigt att fokusera på hantering och 
förbättring av tjänstekvalitet. Tjänsteegenskaper skiljer sig mycket från egenskaper hos 
fysiska produkter på flera vis. Exempelvis; 
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• Tjänster är inte lika konkreta som varor och det kan därför vara svårt att 
förklara, specificera och mäta innehållet i en tjänst. 

• Kunden deltar ofta själv aktivt i att skapa tjänsten. 
• Tjänsten konsumeras ofta samtidigt med att den skapas vilket också innebär att 

tjänsten inte kan lagras eller transporteras. 
• Kunden blir inte ägare av någonting efter det att tjänsten har levererats. 
• Tjänster består av aktiviteter och processer och kan därför inte testas eller 

prövas av kunden innan köpet. Detta tydliggör vikten av att följa upp 
verksamheten och genom att göra kunderna nöjda också skapa goda referenser. 

(Bergman & Klefsjö, 2003) 
 
För företag som baserar sig på en stark säljprocess är det också viktigt att hela tiden 
utvärdera och utveckla de delar som ofta avgör vilken leverantör kunden i slutändan 
väljer. Tjänsten symboliserar ofta kundens helhetsintryck av organisationen och hur de 
ämnar uppfylla kundens behov. Det finns därför ett flertal faktorer som är direkt 
knutna till kundens upplevda kvalitet av tjänsten. 
 

• Pålitlighet; Detta avser tjänstens jämnhet i resultat, till exempel punktlighet och 
precision vad avser information och faktureringsrutiner och att det som lovats 
faktiskt blir utfört. 

• Trovärdighet; Har leverantören lyckats förmedla ett trovärdigt intryck och 
kvalificerar som en möjlig samarbetspartner. 

• Tillgänglighet; Hur lätt är det att få kontakt med leverantören och svar på frågor 
och övrig hjälp? Hit hör exempelvis läge, öppethållande, telefontider och mail. 

• Kommunikationsförmåga; Leverantörens förmågan att kommunicera med 
kunden på ett sätt som är naturligt för kunden och som kunden förstår. 

• Tjänstvillighet; Detta är en alltmer accentuerad del för producerande företag. I 
en säljorganisation är detta en av hörnstenarna och visar på organisationens 
vilja att hjälpa kunden. 

• Artighet; Den direkta kontakten med leverantörens representanter och deras 
uppförande. 

• Inlevelseförmåga; Leverantörens förmåga att leva sig in i kundens situation 
• Omgivning; Den fysiska miljön där tjänsten utförs, lokalers utseende och 

tekniska hjälpmedel. 
 
 

3.6 Kanomodellen 
Olika kvalitetsdimensioner kan påverka kundens upplevelse av produkten, varan eller 
tjänsten, på olika sätt. (Bergman & Klefsjö, 2003) 
Kanomodellen syftar till att illustrera just sådana kvalitetsaspekter, och deras värde, 
för att åstadkomma hög kundtillfredsställelse. Många av begreppen i metoden används 
även inom andra logistikmetoder där egenskaper klassificeras som kvalificerande, 
omedvetna och som vinnande. 
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• Basbehov. Basbehoven är nästan omedvetna i den mån att kunden tar dem för 

självklara i den mån att de inte behöver redovisas. Exempelvis driftsäkerhet. 
• Uttalade behov. Dessa går att nå genom exempelvis kundundersökningar. 

Därmed kan även alla konkurrenter också identifiera dem och uppfylla de 
uttalade behoven. Dessa svarar mot vad kunden förväntar sig att få och 
upplever som viktigt av produkten, varan eller tjänsten. 

• Omedvetna behov. Dessa behov kan kunden inte direkt uttala men genom att 
identifiera dem kan varan/tjänsten ges ett attraktivt värde. 

 
• Genom att tillfredställa basbehov skapas nödvändig kvalitet. 
• Genom att tillfredställa uttalade behov skapas förväntad kvalitet.. 
• Genom att tillfredställa omedvetna behov skapas attraktiv kvalitet som genom 

sitt mervärde och överraskningsmoment ofta leder till trogna kunder 
(Bergman & Klefsjö, 2003) 
 
Attraktiv kvalitet kan åstadkommas av nya eller väl genomförda tjänster kopplade till 
den ursprungliga produkten vare sig det är en vara eller en tjänst. Men även genom nya 
funktioner hos produkten i sig. Exempelvis inom distributionslogistik brukar 
leveransprecision, leveranstid och leveranssäkerhet användas som tre nyckelfaktorer 
för kvaliteten på tjänsten. För vissa kunder är kanske en av dessa faktorer särskilt 
viktig och kan också fungera som en ordervinnare. Inom MultiDockers 
marknadssegment har lyftkapaciteten länge fungerat som en vinnande faktor, givetvis i 
kombination med övriga produktegenskaper. 
 
 

3.7 Offensiv kvalitetsutveckling - TQM 
Gemensamt för några vedertagna förbättringsfilosofier är att inrikta organisationen 
mot att arbeta med kvalitetsfrågor som en integrerad del av verksamheten.  
Total Quality Management innebär att organisationen ”ständigt strävar efter att 
uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar med minimal 
resursåtgång genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och som 
har fokus på organisationens processer. Detta kräver givetvis att värderingar, arbetssätt 
och verktyg samverkar.” (Bergman & Klefsjö, 2003) 
 

• Offensiv; Organisationen vill förebygga, förändra och förbättra istället för att 
kontrollera och reparera. 

 
En förutsättning för att ett kvalitetsarbete ska fungera är att ledningen aktivt deltar i 
kvalitetsarbetet och uttalar företagets syn på kvalitetsfrågor i en policy. Detta för att 
skapa samma engagemang och värderingar hos medarbetarna i organisationen som bör 
finnas hos ledningen. 
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Figur 3 - Hörnstenar inom TQM 
(Bergman & Klefsjö, 2003) 
 

3.7.1 Kunden i centrum 
Kvalitet måste alltid utvärderas av kunderna och ställas i relation till deras behov och 
förväntningar. Exempelvis kan en produkts kvalitet upplevas som starkt försämrad om 
en konkurrerande produkt med bättre egenskaper dyker upp på marknaden. Därför 
måste man aktivt ta reda på vad kunderna vill ha. (Bergman & Klefsjö, 2003) 
Det finns både externa och interna kunder inom ett företag. De interna kunderna, 
medarbetarna, ska också tillfredställas. Kvalitetsutveckling handlar till stor del om att 
medarbetare ska få bättre möjligheter att göra ett bra arbete och känna sig nöjda med 
vad de åstadkommer. 
 

3.7.2 Basera beslut på fakta 
För att kunna ta avgörande beslut krävs väl underbyggd fakta. Därför måste 
organisationen samla in, strukturera och analysera olika typer av information. All 
produktutveckling måste baseras på väl underbyggd fakta, i vissa fall riskerar 
produkten annars att bli ett misslyckande på marknaden. 
 

3.7.3 Arbeta med processer 
Processer och deras betydelse för organisationen behandlas mer utförligt i kapitel 4 – 
Processer, men brukar betraktas som en uppsättning sammanhängande aktiviteter som 
upprepas i tiden. Processen omformar vissa instorheter som exempelvis information 
och material till utstorheter som olika typer av varor och tjänster. Processen stöds av 
en organisation, som består av människor och deras relationer samt olika typer av 
hjälpmedel. 
 

Arbeta med 
processer 
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ständiga 
förbättringar 

Basera 
beslut på 
fakta 

Låt alla vara 
delaktiga 

Sätt kunderna 
i centrum 
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Skapa helhetsbild 
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3.7.4 Arbeta med förbättringar 
Både marknaden och kunderna ställer ständigt krav på en organisation. I takt med att 
kundernas behov och marknadens förutsättningar förändras krävs också att 
organisationens arbetssätt hela tiden uppdateras för att svara mot kraven. Ett 
kvalitetsarbete stagnerar aldrig eftersom det ofta resulterar i att företaget slutligen inte 
kan skapa attraktiva varor för kunderna. 
MultiDocker befinner sig på en marknad där ett fåtal konkurrenter ständigt slåss om 
kundernas uppmärksamhet med nya produkter och utvecklade tjänster. 
Förutsättningarna är de samma som för många säljande organisationer och kräver att 
kunden ständigt uppvaktas och överraskas med nya attraktiva produkter. Det som 
tidigare varit en ordervinnande faktor är snart ett kvalificerande basbehov. 
För organisationen krävs det därför att ständigt inhämta och bearbeta information och 
genomföra nödvändiga förändringar. Ständiga förbättringar omfattar både små och 
stora förändringar vilka alla syftar till att skapa nytta för kunderna. 
Två vanliga begrepp inom förbättringsarbete är kaizen och Sex Sigma som är två olika 
strukturerade metoder för organisationer att arbeta med förbättringar.  
(Bergman & Klefsjö, 2003) 
 

3.7.5 Låt alla vara delaktiga 
Detta syftar till att organisationen ska skapa möjligheter för alla medarbetare att få 
påverka beslut och delta i förbättringsarbetet.  
Målsättningen är att få varje medlem i organisationen att i sitt dagliga arbete sätta 
kunderna i centrum, sträva efter ständiga förbättringar, arbeta med sina processer och 
basera besluten på fakta. (Bergman & Klefsjö, 2003) 
 
För en organisation som vill arbeta med en tydlig kundfokusering där medarbetarnas 
attityder, värderingar och arbetssätt strävar efter att tillfredsställa kunderna, krävs det 
också att medarbetarna själva varit delaktiga i utformningen av arbetsmetoderna och 
förstår deras syfte. 
 
Vanliga metoder för att skapa engagemang är exempelvis kvalitetscirklar, 
förbättringsteam och förslagslådor. (Bergman & Klefsjö, 2003) 
Denna del av TQM-filosofin syftar också på en gynnsam företagskultur där 
medarbetare trivs och känner att deras idéer tas till vara och att de kan utvecklas. En 
viktig och ständigt återkommande del är att också formulera medarbetarnas arbete 
efter ett kundperspektiv. Deras arbete går inte ut på att utföra vissa specifika 
arbetsuppgifter utan att utföra vissa specifika aktiviteter i syfte att tillfredsställa 
kunden. Istället för att binda medarbetare till definierade arbetssätt bör hellre 
ansvarsområden och riktlinjer utformas. 
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3.8 Kvalitetkostnader 
En vanligt förekommande fråga är om kvalitet kostar pengar. Initialt kan det vara svårt 
att föreställa sig vilka vinster och positiva effekter ett kvalitetssystem kan medföra.  
 

3.8.1 Kvalitetsförbättringar 
En förbättrad kvalitet påverkar en organisations framgång och lönsamhet på många 
sätt 

• Nöjdare kunder som gärna återkommer 
• Lägre personalomsättning och sjukfrånvaro 
• En bättre position på marknaden 
• Kortare ledtider 
• Förutsättningar för kapitalrationaliseringar 
• Minskade kassations- och omarbetningskostnader 
• Högre produktivitet 

 
Det finns flera undersökningar som stärker kopplingen mellan kvalitet och lönsamhet. 
(Bergman & Klefsjö, 2003) 
Ex; Förändringar i ett tidigt skede av produktionsutveckling kostar avsevärt mindre än 
i ett senare skede. 
 
Systemet kräver att företagsledningen engageras att sätta kunden i centrum och att 
skapa förutsättningar för att förebygga fel och att individen tar ansvar för sitt eget 
arbete. Systemet har egentligen bara den svagheten att det inte kräver förändringar i 
organisationsstrukturen. (Karlsson & Söderstedt, 1997) 
 

3.8.2 Kvalitetsbristkostnader 
• Interna felkostnader; kostnader orsakade av att man internt inom företaget 

upptäcker att produkten/tjänsten avviker från kundens krav. Här ingår även 
kostnad för väntetider, kassation, omställningskostnader etc. 

• Externa felkostnader; Kostnader för produkten/tjänsten är felaktig men då det 
först upptäcks av kunden. Reklamationer, garanti, goodwill, badwill. 

• Kontrollkostnader; kostnader för att kontrollera att produkten hela tiden 
uppfyller kundens krav i de olika leden i tillverkningsprocessen. 

• Förebyggande kostnader; kostnader för kvalitetsutveckling inom ett företag ex; 
leverantörsbedömning och utbildning av personal, analys av kundens 
förväntningar och framtagande av kravspecifikationer. 

 
Studier visar på att kvalitetsbristkostnader kan utgöra så mycket som 20-40% av ett 
tjänsteföretags omsättning. Samma siffra för ett industriföretag är ca 20%. (Karlsson & 
Söderstedt, 1997) 
De förebyggande kostnaderna uppgick i studien till 0.5% medan kontrollkostnader och 
felrättningskostnader uppgick till 4.5% respektive 15-35%. 
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De flesta kostnader återfinns inte i den ekonomiska redovisningen. Vanligtvis återfinns 
endast de direkta reklamationskostnaderna där och de utgör i de flesta fall endast en 
mindre del av ett företags kvalitetskostnader. (Karlsson & Söderstedt, 1997) 
 
 

3.9 Kundtillfredsställelse 
Graden av extern kundtillfredsställelse är det slutgiltiga måttet på kvalitet.  
(Bergman & Klefsjö, 2003) 
 
I allmänhet är det mycket dyrare att skaffa en ny kund än att behålla en kund som är 
nöjd med de totalupplevelser denne erfarit från företaget. Därför är också 
kundtillfredsställelse också avgörande för hur pass bra det ”går” för ett företag. 
 

3.9.1 Attraktiva kundlösningar 
Graden av kundtillfredsställelse är starkt knuten till hur väl kundernas behov och 
förväntningar uppfylls. Kundanpassning är en viktig del för att kunna behålla 
organisationens kunder. Genom att utnyttja kunskapen om kundens behov och 
önskemål kan skräddarsydda lösningar skapas. 
Kundtillfredsställelse påverkas av flera faktorer som inte alla är direkt knutna till 
produkten. Kringkvaliteten är ofta väl så viktig som kärnkvaliteten och betecknar ofta 
god service. Till detta hör många faktorer som är hårt knutna till flexibilitet och 
kundanpassningar. 
 

3.9.2 Missnöjda kunder 
Det går inte att mäta kundtillfredsställelse/kundotillfredsställelse genom reklamationer 
eller klagomål. Det är ofta en mindre del av de missnöjda kunderna som klagar hos 
säljaren. Däremot berättar samtliga flitigt för vänner, arbetskamrater och bekanta om 
deras erfarenheter. (Bergman & Klefsjö, 2003) 
Missnöjda kunder kan dock bli nöjda kunder. Genom att behandla en besviken och 
missnöjd kund på ett bra sätt kan man återvinna förtroendet och skapa en lojal kund. 
För att åstadkomma detta är det mycket viktigt att de medarbetare som arbetar i direkt 
kontakt med kunden har tillräcklig kunskap och tillräckliga befogenheter att snabbt 
agera och ta ansvar när fel uppstår. 
 

3.9.3 Kundundersökningar 
Mätning av nöjdhet kan göras genom ex kundundersökningar. Viktigt är att försöka 
inkludera och dokumentera kundens synpunkter vid alla tillfällen. Detta är även ett sätt 
att finna nya kunder då befintliga kunder ofta på ett bra sätt representerar övriga 
kunder inom marknadssegmentet. En viktig del i detta är att samtidigt ifrågasätta om 
de faktorer som mäts verkligen är viktiga för kunden. 
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3.9.4 Gapmodellen – En metod för utvärdering av 
kundnyttan 

Denna modell används ofta i samband med utvärdering av tjänster av varierande slag. 
Den analyserar olika aspekter som kan spela in på kundens upplevda nytta av en tjänst. 
I detta fall illustrerat som fem ”gap”, klyftor, som förklarar källor till kundmissnöje. 
(Bergman & Klefsjö, 2003) 
 

• Gap 1: Mellan kundens förväntningar och företagets uppfattning om dessa 
förväntningar. 
Detta gap uppstår på grund av att företaget inte förstår vad som är betydelsefullt 
för kunden och vad som är avgörande för hur kunden upplever kvalitet.  
(Bergman & Klefsjö, 2003) 
Denna del tenderar att bli större i tjänsteproducerande företag eftersom tjänsten 
i sig ofta är abstrakt. I detta fall har företaget inte förstått vad det är kunden 
önskar sig. 

o Bristande marknadsundersökningar 
o Bristande kommunikation i företaget 
o För många ledningsnivåer i företaget 

 
• Gap 2: Mellan företagets uppfattning om kundens förväntningar och den 

utformade tjänsten. 
Trots att företaget vet vad kunden har för önskemål har de under utvecklingens 
gång inte styrt arbetet och den tänkta tjänsten gentemot kund. Slutprodukten 
överensstämmer inte med den ursprungliga uppfattningen. 

o Bristande insikt hos företagsledningen 
o Bristfälligt utformad utvecklingsprocess 
o Bristfälliga målformuleringar 
o Kompromisser under utvecklingens gång 

 
• Gap 3: Mellan den utformade och den utförda tjänsten 

Även om man inom företaget förstått vad som är viktigt för kunden och lyckats 
utforma en tjänst som skulle kunna uppfylla kundens behov kan resultatet bli 
otillfredsställande. Personalen lyckas inte utforma tjänsten så bra som det var 
avsett, förseningar skapas och nyttan av tjänsten går förlorad. 

o De som ska utföra tjänsten har inte fått vara med vid utformningen 
o Otydlig rollfördelning 
o Konflikt mellan olika roller 
o Bristande kompetens 
o Bristande tekniska förutsättningar 
o Bristande samarbete 
o För små marginaler i planeringen för att hantera eventuella störande 

faktorer 
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• Gap 4: Mellan den utförda tjänsten och det som man förespeglat kunden genom 
marknadsföring eller vid försäljning 
Detta gap uppträder på grund av företaget lovat eller antytt något som de sedan 
inte kan leva upp till. Saklighet och korrekthet i information, annonser och 
annan PR-verksamhet, där man inte överdriver företagets förmåga eller 
tjänstens egenskaper, är viktigt så man inte skapar orealistiska förväntningar 
som sedan kommer på skam. 

o Dålig kommunikation inom företaget 
o Benägenhet att lova för mycket 

 
• Gap 5: Mellan kundens förväntningar och den erhållna tjänsten 

 Detta gap är en slags sammanställning av de övriga gapen. Bedömningen av 
hög eller låg tjänstekvalitet beror av hur kunderna upplever tjänsten i 
förhållande till vad de i sammanhanget hade förväntat sig. Förutom delar från 
gap 4 är också priset en viktig del i den slutgiltiga kundnöjdheten. 

 
 

3.10 Kort om kundlojalitet 
Det är viktigt för en organisation att förstå att alla aktiviteter de utför påverkar kundens 
uppfattning av företaget. Många gånger kan små negativa delar göra att 
helhetsintrycket av organisationen blir kraftigt försämrat. Samtidigt tenderar kunder att 
ha överseende med avvikelser på en fysisk produkt om övriga tjänsteaspekter är väl 
utformade och utförda. 
 
En falskt lojal kund skulle byta produkten mot en konkurrerande om alternativet 
uppstår. De saknar känslomässiga band till produkten och företaget. 
Den sant lojala kunden är inte benägen att byta om alternativ finns. Denna kund har 
starka känslomässiga band till produkten och företaget. Till detta hör även de 
prestandamässigt viktiga faktorer som är knutna till tjänsten ex; pris, leveranstid, 
avvikelser och prestanda hos produkten. Det finns en stark koppling mellan nöjdhet 
och lojalitet. 
(Bergman & Klefsjö, 2003) 
 
Ju större möjligheter kunden har att påverka produkten och tjänsten desto starkare blir 
banden mellan kunden och företaget vilket stärker relationen. 
Men nöjda kunder behöver inte vara lojala, deras behov kan ha ändrats eller så har 
erbjudandet ändrats så det inte längre passar deras behov. På samma sätt kan 
missnöjda kunden fortfarande vara lojala genom ex rabatter, bonuskort även om detta 
inte är en hållbar situation. (Bergman & Klefsjö, 2003) 
 
Oavsett om kunden är nöjd eller ej har de ofta inte mycket att förlora utan mer att 
vinna på att byta samarbetspartner. Lönsamheten kommer då kunden är så pass nöjd i 
varor och tjänster att de återkommer igen och tar med sig övriga kunder. 
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3.10.1 Intern kundtillfredsställelse 
För att kunna skapa lojala och nöjda kunder krävs också lojala och nöjda medarbetare. 
Motivation är en väldigt viktig faktor men kräver mycket av både individen och 
företaget.  

3.10.2 Kundtillfredsställelseindex 
Genom att använda ett index uppmärksammas kvalitetsfrågor och verksamheten blir 
mer konkurrenskraftig och kundfokuserad. Det finns ett flertal 
kundtillfredsställelseindex inom olika marknader och ofta är de specifika för ett visst 
marknadsundersökningsinstitut. Den största initiala vinsten av att arbeta med 
kundnöjdhetsindex är då flera undersökningar gjorts och förändringar och förbättringar 
kan identifieras och följas upp. 
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4 Processer 
Att arbeta med processer är den dominerande metoden för att införa en tydlig 
kundfokusering i organisationer samt för att bilda förutsättningar för att driva ett 
genomgående förbättringsarbete. Detta kapitel behandlar processer i vid bemärkelse 
men även hur organisationer kan införa och arbeta med processer. 
 
En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en 
kund. 
(Rentzhog, 1998) 
 
En process har ofta en första och sista aktivitet, den har en kund och en leverantör. 
Den består av ett nätverk av ingående aktiviteter, den producerar värdeskapande 
resultat och den upprepas gång efter gång. 
Definition av process, (Bergman & Klefsjö, 2003) 
 
 

4.1 Processynsättet 
Kunden är den viktigaste delen i processynsätt. Det är kunderna som ger processen 
dess existensberättigande och därmed bör styra dess resultat och innehåll. 
 

 
Figur 4 - Kund/Leverantörsmodellen 
(Bergman & Klefsjö, 2003), (Rentzhog, 1998) 
 
En process beskriver organisationens arbetssätt utifrån ett kundperspektiv. Vanliga 
hierarkiska organisationsmodeller säger väldigt lite om vilka metoder och arbetssätt 
företaget använder för att realisera sin övergripande affärsidé. Ofta är utformningen av 
företagets kärn/huvudprocesser en ren översättning av affärsidén till metoder och 
aktiviteter som ämnar tillfredsställa kunden. 
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”Att fokusera på processer innebär att uppmärksamheten förskjuts från de färdiga 
resultaten (produkter och tjänster) till de aktivitetskedjor som formar dem.”  
(Rentzhog, 1998) 
 

4.2 Processkategorier 
Syftet med varje process är att tillfredsställa sina kunder med så liten resursåtgång som 
möjligt. Men en organisation genomför en rad olika aktiviteter och flera av dem 
medför inte någon direkt nytta för den slutgiltiga kunden. Därför brukar processer 
delas in i flera kategorier: 
 

• Stödprocesser; som har till uppgift att tillhandahålla resurser till de operativa 
processerna. Dessa processer har interna kunder och kan vara ex; rekrytering, 
underhåll, ekonomi och informationsprocesser. 

• Huvudprocesser; vars uppgift är att uppfylla de externa kundernas behov och 
förädla de produkter organisationen erbjuder.  

• Ledningsprocesser; som har till uppgift att besluta om organisationens mål och 
strategier samt genomföra förbättringar av organisationens övriga processer. 
Också dessa processer har interna kunder. Ex; strategisk planering, 
målsättningsprocesser och revisionsprocesser.  

 

 
Figur 5 - Processkategorier 
Företagets huvudprocesser har ofta en extern kund medan styrande och stödjande 
processer oftast har interna kunder. (Karlsson & Söderstedt, 1997) 
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Fokusering på kärn/huvudprocesser gör det betydligt enklare för en organisation att 
uppnå en gemensam strävan mot övergripande visioner, strategier och mål. Orsaken är 
att fokusering på kärnprocesser skapar en bild av hur organisationen fullföljer sitt 
uppdrag och hur medarbetarnas arbete bidrar till detta. 
 
Ett riktmärke för en organisation är att enbart försöka ha en till tre huvudprocesser. 
Antalet  stöd- och ledningsprocesser är dock flera till antalet. (Rentzhog, 1998) 
Processerna bildar tillsammans ett system och kräver ett genomgående 
systemtänkande i företaget. Det är viktigt att även integrera kunder och leverantörer 
för att kunna skapa goda relationer mellan alla parter. Exempelvis kan en organisation 
överlåta ansvar för förädlingsvärde på leverantörer genom outsourcing av vissa 
aktiviteter. 
 
Ett företag bedriver även flera aktiviteter som inte bör definieras som processer 
beroende på vad företaget producerar och vilka dess kunder är. Exempelvis behöver 
inte varje företag en IT-process även om de har ett datorsystem. De använder istället 
en IT-funktion men den fungerar kanske endast som stöd i övriga processer. Alla 
aktiviteter blir inte bättre för att de definieras i en process särskilt inte om ingen tydlig 
kund eller leverantör kan identifieras.  
 
En organisations syfte är inte att utföra marknadsföring, personalutveckling, 
kvalitetsstyrning osv. utan det är att tillfredsställa kundernas verkliga behov. Däremot 
kan exempelvis marknadsföring utgöra en så pass väsentlig del av verksamheten att 
den definieras som en huvudprocess. Kunderna tillfredsställs genom resultatet av 
organisationens huvudprocesser. 
 
 

4.3 Processledning 
Det grundläggande tankesättet med processledning är att eftersom processen skapar 
resultatet, är det processen som i första hand bör styras och förbättras. Så länge det 
finns variation i processen kommer också resultatet att variera. 
 
De grundläggande idéerna för olika metoder av processledning skiljer sig inte mycket 
åt beroende på vilken processbenämning eller kategorisering som används. Den 
centrala principen är att låta processynsättet illustrerat i kund/leverantörsmodellen 
genomsyra sättet organisationen ser på verksamheten som en process. 
 
 
”Processledning innebär kontinuerlig ledning och förbättring av processer” 
(Rentzhog, 1998) 
 
”Kärnprocessledning innebär att leda och förbättra verksamheten utifrån dess 
kärnprocesser” 
(Rentzhog, 1998) 
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4.3.1 Nyckelområden för en framgångsrik 
kärnprocessledning 

Nedanstående punkter är en sammanfattning av olika metoder för hur organisationer 
kan börja arbeta med processer i sin verksamhet. Vidare erfarenheter från 
implementeringen tas upp under kapitel 4.4 - Implementering av processer. 
 

• Skapa en vision för vad organisationen vill åstadkomma med processarbetet. 
• Definiera organisationens kärn/huvudprocesser 
• Organisera för förbättringar; utse processägare och processförbättringsgrupp till 

processen. 
• Förstå processen. Definiera gränssnitt, undersök vilka som är kunder och 

leverantörer. Kartlägg processen och dokumentera arbetsflödet. För att illustrera 
detta används ofta flödesscheman och blockdiagram. 

• Strömlinjeforma, resursbeläggning och resursutnyttjande är tre nyckelord för att 
få ett fungerande processarbete. 

• Observera processen. Bestäm mätpunkter och utför mätningar regelbundet. 
Samla in information i varje steg om exempelvis kundtillfredsställelse, 
resursförbrukning, tidshållning etc. 

• Förbättra processen kontinuerligt. Använd information från mätningar för 
analys i syfte att förbättra processen 

• Få processynsättet att genomsyra hela organisationen 
(Rentzhog, 1998) 
 
Alla processer behöver inte brytas ner i detaljnivå. Enligt paretoprincipen skapas 80% 
av kundvärdet i 20% av processernas aktiviteter. (Bergman & Klefsjö, 2003) 
Således finns det alltid incitament till att ständigt kritiskt granska processerna och 
deras värde. 
 
Processägaren har ansvaret för alla resurser i processen och ska skapa inriktningar och 
ramar för den operativa verksamheten. Exempelvis vilka regler gäller för inköp under 
en produktutvecklingsprocess. Om ägarskapet är tydliggjort är möjligheterna bättre för 
att stödfunktioner som personal, inköp, marknad och IT ser processen/processägaren 
som en intern kund. 
Processledaren driver processen, tar beslut och ansvarar för att utvärdera och utveckla 
processen samt utnyttja företagets olika stödfunktioner för att skapa kundvärde. 
Kompetensförsörjaren förser processer och funktioner i företaget med den kompetens 
och bemanning som efterfrågas. 
 



Kvalitetsutveckling – Organisatoriska   
förbättringar för en tillverkare av mobila hydrauliska kranar  
 
 

 36 (75) 

4.3.2 Processkostnader 
På samma sätt som vid ett omfattande kvalitetsarbete uppstår ofta frågan om 
processorientering kostar mer än det smakar.  
 

• Ineffektiva affärsprocesser kostar pengar. Att ta bort dubbelarbete och onödig 
byråkrati inom organisationen kan minska fasta kostnader. Dessutom kan det 
kraftigt förbättra kundernas uppfattning om organisationen. 

• Förutom pengar och kundförtroende kan en förbättring av affärsprocesserna ge 
den största enskilda positiva effekten på kulturen i företaget. 

• Det går inte att långsiktigt arbeta runt affärsprocesser. Om detta sker i det 
vardagliga arbetet är de ofta strukturerade fel. 

• Affärsprocesser måste styras. Det är inte acceptabelt att förlora kunder och 
slarva bort affärsmöjligheter. De måste styras för att säkra högkvalitativa 
resultat som garanterar framgång. 

• Affärsprocesser är viktigare än produktionsprocesser. Kunder är fem gånger 
mer benägna att lämna en organisation på grund av dåliga affärsprocesser än på 
grund av dåliga produkter. 

(Rentzhog, 1998) 
 
Med ett väl utvecklat process- och kvalitetstänkande i organisationen blir förändring 
det normala tillståndet. 
 

4.3.3 Olika kompletterande perspektiv 
Dessa perspektiv syftar till att analysera företaget ur flera olika vinklar för att upptäcka 
brister och flaskhalsar i processorganisationen. 
 

• Produktperspektivet – följer flödet av produkter genom företagets olika 
processer. 

• Serviceperspektivet – följer flödet av kunder genom processerna 
• Informationsperspektivet – följer flödet av information mellan processerna och 

dess leverantörer och kunder. 
• Förbättringsperspektivet – följer insamlandet av information till dess att 

förbättringsåtgärderna är genomförda. 
 

4.3.4 Ledningsperspektivet 
Beskrivningen av ett företags formella organisation utgör normalt den dominerande 
modellen för en helhetsförståelse av verksamheten. Detta skapar förståelse för 
organisationens olika verksamhetsområden, samt hur den formella ledningsstrukturen 
ser ut, det vill säga ansvarsområden, befogenheter, rapporteringsvägar, etc. men ger 
dåligt stöd för att förstå hur systemet fullgör sina övergripande principer.  
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Konsekvensen är att mentala modeller för hur organisationen styrs tenderar att delas i 
högre grad än mentala modeller för hur systemet fungerar, hur kunderna tillfredsställs, 
samt hur organisationens övergripande uppgift fullgörs. 
 
En befattning säger inte vad en medarbetare förväntas åstadkomma med sitt arbete. I 
ett företag som vill arbeta med offensiv kvalitetsutveckling där medarbetare, 
arbetsmetoder, tjänster, produkter utvecklas i takt med företagets lönsamhet dominerar 
inte hierarkiska strukturer med definierade arbetssätt. Med fördel definieras hellre 
ansvarsområden, åtaganden och förväntade resultat. Då kan arbetssätten hela tiden 
förändras och utvecklas för att möta föränderliga mål och förväntningar. 
 
 

4.3.5 Val av kärnprocesser 
Valet av kärnprocesser står i nära samband med företagets affärsidé, vision och de 
valda strategierna. En strategi för att översätta affärsidén är att bryta ner den i 
underuppgifter och aktiviteter. (Rentzhog, 1998) 
 

 
Figur 6 - Nödvändiga element att ta hänsyn till vid val av kärnprocesser 
(Rentzhog, 1998) 
 
Exempelvis MultiDocker; 

• Produktutveckling 
• Försäljningsprocessen 
• Tillverkningsprocessen 
• Marknadsföringsprocessen 

 
Denna uppdelning är en direkt översättning från den nedbrutna affärsidén men också 
starkt funktionell orienterad. Den kommunicerar inte hur företaget vill arbeta eller 
något om syftet med respektive process.  
Följande är två rekommendationer för att undvika funktionellt tänkande vid skapande 
av en kärnprocessmodell. (Rentzhog, 1998) 
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1. Använd ett kundperspektiv, inte ett ledningsperspektiv. 
2. Se flöden, inte arbetsuppgifter. 

 
Alternativt exempel MultiDocker; 

• Fånga upp behov 
• Utveckla kundlösningar och produkter 
• Order till nöjd kund 
• Vårda varumärket & kundrelationen 

 
En metod, Quality Function Deployment (QFD), som kan användas för att översätta 
kundbehov till processegenskaper behandlas vidare under kapitel 5 -
Produktutveckling. Vanligen används metoden för att översätta kundbehov till rena 
produktegenskaper men kan även användas för att identifiera förväntade resultat av en 
process. 
 

4.3.6 Processförbättringsprinciper 
För att styra processen finns ett flertal olika stödpunkter som ofta har en positiv 
inverkan på resultatet av processen. (Rentzhog, 1998) 
 

• Eliminera byråkrati; Ta bort onödiga administrativa rutiner och pappersarbete. 
• Eliminera dubbelarbete; Ta bort identiska aktiviteter som utförs i olika delar av 

processen. 
• Värdeskapandeanalys; Syftet med värdeskapandeanalys är att öka andelen 

aktiviteter som tillför värde särskilt för kunderna. 
• Förenkling; Sträva efter att göra processer så enkla som möjligt. Ifrågasätt och 

ta bort beslutspunkter, onödiga överlämningar, onödig dokumentation och 
onödiga aktiviteter. 

• Error proofing; Att minska och eliminera möjligheter till att göra misstag.  
• Standardisering av processen för att enklare kunna utföra den igen. Dock bör 

den inte styras så hårt att den riskerar att bli statisk och svårhanterad. 
• Leverantörspartnerskap används för att förbättra inobjekten i processerna. 

Exempelvis kan leverantören kanske leverera en produkt som är enklare för 
företaget att hantera om de får insyn i hur den används och förändras i 
kommande arbetssätt och processer. 

 

4.3.7 Vad karaktäriserar en horisontell organisation där 
processledning är ett centralt element? 

• Processynsättet influerar hela organisationen – Att leda organisationen mot 
ökad konkurrenskraft blir en fråga om att ständigt utveckla organisationens 
kärnprocesser och kritiska stödprocesser. 

• Kunderna driver arbetet i alla aktiviteter – Starkare fokus på företagets 
kärnverksamhet. 
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• Bemyndigande flödeslag blir en central organisatorisk enhet. – Processledning 
ökar behov av att arbeta i team 

(Rentzhog, 1998) 
 
 

4.4 Implementering av processer 
Att implementera processledning i en organisation är en komplex uppgift. Målet är att 
få processynsättet att genomsyra hela organisation från ledning ner till varje 
medarbetare. 
 
Gemensamt för alla former av förbättringsarbete är att processynsättet kan vara svårt 
att förstå och omsätta i handling. Att arbeta in ett processtänkande i en organisation är 
ofta det inledande steget och också ett kritiskt steg för att få önskad effekt av fortsatta 
förändringar. 
 
”Ett lyckat implementeringsarbete kan beskrivas som förmågan att utifrån 
organisationens unika situation finna lämplig ingång och balans mellan aktiviteter och 
metoder som påverkar de tre områdena: Kultur, Struktur och Effekter.”  
(Rentzhog, 1998) 
 

 
Figur 7 - Tre förändringsdimensioner som måste beaktas vid implementering av 
kärnprocessledning/processorientering. 
(Rentzhog, 1998) 
 

4.4.1 Organisationskulturen 
Detta är en del som är hårt knuten till företagets anställda och deras beteende, 
agerande och prioriteringar. De realiserar företagets krav på värderingar, 
förhållningssätt och attityder. Alla organisationer är mer eller mindre kundberoende. 
Men gemensamt för organisationer som vill driva ett aktivt kvalitetsarbete och 
processledning är att synsätt som processorientering, kvalitet, kundfokusering och 
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ständiga förbättringar genomsyrar hela organisationskulturen. Dessa delar känner vi 
även igen som hörnstenarna i TQM.  
 
En kulturell förändring byggs upp inifrån organisationen genom aktivt deltagande av 
medarbetarna. För detta krävs att varje medarbetare har en förståelse för grundtanken 
inom kärnprocessledning och kvalitetsutveckling som är att i varje del i arbetet 
betrakta verksamheten ur ett kundperspektiv. 
 

4.4.2 Strukturella förändringar 
För att kunna arbeta på ett kundfokuserat sätt krävs det att metoder, system, rutiner och 
regler är utformade för att stödja detta.  
Hit hör exempelvis organisationsstrukturen, ekonomisystem, lönesystem, 
kvalitetssystem, ansvars- och befogenhetsbeskrivningar, samt arbetsrutiner. (Rentzhog, 
1998) 
  
Återkommande är att visualisera organisationsstrukturen horisontellt där de olika 
funktionerna och befattningarna sammanfogas för att beskriva genomgående processer 
och flöden. Samtidigt krävs det att rena stödfunktioner som lönesystem och 
ekonomisystem inte låser fast arbetet i funktionsstyrda arbetssätt och gör det svårt att 
driva ett kundfokuserat förändringsarbete. 
 
En väsentlig del vid beskrivning av medarbetarnas arbete är att inte formulera 
arbetsuppgifter i detalj. Det huvudsakliga syftet med arbetet riskerar att gå förlorat om 
företaget genomför omorganiseringar och anställda är fastlåsta i gamla rutiner och 
arbetsmetoder. Väsentliga element i både kärnprocessledning och TQM är de 
anställdas ansvar och möjlighet att utveckla sina arbetsmetoder. För att underlätta detta 
bör hellre medarbetarnas ansvarsområden beskrivas efter företagets definierade 
affärsidé och affärsstrategier. Dessa går ofta hand i hand med organisationens 
kärnprocesser och således blir det enklare för varje medarbetare att genomföra sitt 
vardagliga arbete med kunden i fokus. 
 

4.4.3 Konkreta effekter 
Införandet av ett kvalitets- och processtänkande i en organisation är en lång och 
tidskrävande process. Göteborgs Hamn började trevande att arbeta med kvalitetsfrågor 
1991 men blev först certifierade 1996. Givetvis påverkar organisationens storlek denna 
tidsaspekt. Nu ska inte certifieringen ses som ett mål i sig där förändringsarbetet 
riskerar att stagnera. Men det illustrerar däremot det stora tidsspannet som det ibland 
krävs för att visa externt konkreta effekter. 
 
Dessutom är det värt att komma ihåg att det ofta är fler än bara medarbetarna och 
kunderna som påverkas av företagets förändringsarbete. För att kunna hålla en hög 
motivation och tålamod hos företagets alla intressenter krävs mätbara resultat. Det 
innebär att processynsättet är resultatinriktat i den mån att output från varje process 
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bör kunna mätas och förädlas samt att processer naturligt innehåller en kund och en 
målformulering. Risken med en för utpräglad resultatfokusering är att det kan innebära 
svårigheter att förändra processen. 
 

4.4.4 Helhetsbild vid implementering  
Ofta varierar införandet av processledning och kvalitetsutveckling i både inriktning 
och omfattning mellan företag. Naturligt vore att tro att de mindre omfattande 
tillvägagångssätten vore mindre lämpliga och ofullständiga. 
 
Ofta tar de olika angreppssätten fasta på olika delar av det organisationen vill uppnå 
med förändringsarbetet. (Rentzhog, 1998) 
Även om angreppssätten inte är tillräckliga för införandet av processledning eller 
TQM har de alla ett egenvärde, samt kan utgöra lämpliga första steg i 
implementeringsarbetet. 
 
O. Rentzhog (Rentzhog, 1998) vill också förmedla en viss försiktighet i 
sammanhanget då många organisationer är omedvetna om vad det valda angreppssättet 
kan leda till och det övergripande syftet med processarbetet sällan är tillräckligt klart 
definierat. 
 
O.Rentzhog (Rentzhog, 1998) har identifierat tre olika angreppssätt, som alla utgår 
från grundtanken att fokusera på processer. 
 

 
Figur 8 - Tre angreppssätt vid implementering av processynsättet 
(Rentzhog, 1998) 
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De organisationer som inriktar sig på att skapa en ledningsstruktur och eftersträvar ett 
sätt att leda verksamheten som är starkt fokuserat på kärnverksamheten och företagets 
övergripande processer. (Rentzhog, 1998) 
Problemet med en sådan inriktning kan vara att de i huvudsak strukturella och i vissa 
fall kulturella förändringarna som genomförs inte når ned till operativ nivå, utan 
insatser för att förstärka effekterna måste sättas in efterhand. 
 
Att förbättra enskilda processers förmåga är ännu mer begränsat i omfattning. Genom 
denna metod används processynsättet för att analysera, förbättra och genomföra 
omformning av arbetsmetoder och rutiner i den vardagliga verksamheten. Arbetet kan 
i stor liknas vid att detaljerade arbetsprocesser identifieras men mindre tyngdvikt läggs 
på de övergripande kärnprocesserna.  
På samma sätt läggs den största tungvikten på att implementera effektivare arbetssätt 
medan kulturella och strukturella förändringar är av mindre vikt. Denna metod är 
fokuserad på att nå tydliga effekter och processynsättet används för att nå 
förbättringar.  
 
Den sista vanliga inriktningen på mindre omfattande implementeringsmetoder har en 
stor tyngdpunkt på företagskulturen. Genom att processorientera det vardagliga arbetet 
vill företaget uppnå en god förståelse för syftet med processorientering. Målsättningen 
är att få varje medarbetare att agera efter kund/leverantörsmodellen och på en operativ 
nivå ta ett helhetsansvar för det vardagliga arbetet.  
Vanligtvis förekommer två alternativa sätt att processorientera det vardagliga arbetet.  

• I det första alternativet genomförs strukturella förändringar på en operativ nivå 
och förväntas att medföra kulturella förändringar i hela organisationen.  

• Det andra alternativet startar med utbildning och utveckling av en 
processorienterad företagskultur där medarbetarna efterhand själva driver 
igenom strukturella förändringar mot en tydligare processorientering. 
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4.5 Kvalitetssystem 
ISO 9000-standarden är ett verktyg för kvalitetssäkring och totalkvalitet. På senare tid 
innefattar det även stora delar av TQM-filosofin som har en tydligare fokusering på 
kontinuerliga förbättringar. 
 
ISO 9000; Ett kvalitetssystem är en organisatorisk struktur, rutiner, processer och 
resurser som är nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten med avseende 
på kvalitet. Kvalitetssystemet utgör en bas för att kunna styra och förbättra kvaliteten 
på företagets tjänster och processer. 
 
ISO 9000 styr ingenting om hur ett företag bör arbeta med kvalitetsfrågor utan ställer 
snarare krav på vilka delar som bör ingå i kvalitetsarbetet. 
 

4.5.1 ISO 9000-familjen 
Det finns ett flertal olika standarder från ISO (International Standardisation 
Organisation) som är användbara ur en kvalitetssynpunkt. ISO 9001, ISO 9002 och 
ISO 9003 är några väl utvecklade standarder för kvalitetssäkring. Dessa är också de 
enda standarder som är s.k. kravstandarder och används vid kontrakt mellan två parter. 
Sedan ISO 9001:2000 togs i bruk ersätter denna ISO 9001, ISO 9002 och ISO 9003 i 
1994 års version. 
 
Detta examensarbete har en tyngpunkt på delar från ISO 9001:2000 standarden som i 
sig innehåller stora delar av TQM-filosofin d.v.s. en fokusering på kundorientering, 
processorientering. kvalitetsmedvetande hos personal samt betoning av ledningens 
ansvar. Den är lämplig att tillämpa i samband med att ett kvalitetssystem för en ny 
eller modifierad tjänst utvecklas. 
 
I enlighet med MultiDockers kvalitetspolicy har jag utgått från en ISO 9000 
kravstruktur i min analys och mina rekommendationer. Men en framtida certifiering är 
inte att betrakta som ett mål i sig samt inte alltid ett nödvändigt steg. De flesta 
grundläggande kulturella och strukturella förändringar kan med fördel initieras utan att 
blanda in någon extern certifiering. En investering i en certifiering medför en stor 
kostnad men innebär också en form av misstroende mellan kund och leverantör om 
certifieringen inte är efterfrågad. Däremot finns det flera fördelar som talar för en 
certifiering och ofta uppväger nackdelarna. (Karlsson & Söderstedt, 1997) 
 

• Genom en certifiering lyfts en viss belastning från kunderna att göra en 
leverantörsrevision vid varje affär. Företag som följer och är certifierade enligt 
en viss kravstandard har en god kundfokuserad struktur och arbetar aktivt med 
att utveckla sina produkter och tjänster efter kundens behov. 

• Certifikat är vanliga vid export av varor och medför en positiv bild av företaget 
särskilt på marknader där varumärket inte är inarbetat. Certifikat kan även fås 
enligt vissa ackrediteringar beroende på bransch, lokalisering mm. 
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• Det kan vara en fördel att koppla in utomstående som hjälper till vid 
kvalitetsrevisionerna vilket är det naturliga fallet med en ISO-certifiering. 

• Certifieringsprocessen skapar engagemang hos medarbetare. 
 
 

4.6 Kärnprocessledning och TQM 
TQM (Total Quality Management) är inriktad mot att skapa en organisationsstruktur 
som är fokuserad på att få alla anställda att förstå och tillgodose kundens behov istället 
för med en traditionell organisationshierarki fokusera på resultat. 
I kärnprocessledning finns samma utpräglade kundperspektiv men innehåller också 
flera delar som är direkt resultatinriktade. Inom kärnprocessledningen finns också 
många delar och metoder som är snarlika de i TQM. Den mest uppenbara skillnaden 
mellan de två sätten är just att i kärnprocessledning samverkar alla metoder och 
hörnstenar för att stödja en stark processtruktur och synsätt. Inom TQM är 
processtrukturen endast en av fyra viktiga hörnstenar som alla samverkar mot att 
tillfredsställa kundernas behov och förväntningar.  
Likheten mellan de två synsätten är den tydliga kundfokuseringen. Att berättiga 
företagets existens och alla aktiviteter med kundens behov. Om inte en aktivitet 
medför större värde för kunden direkt eller indirekt bör dess aktuella funktion också 
ifrågasättas.  
 
 

4.7 Införandet av kvalitetssystem 
ISO 9000 kan utgöra en bas för kvalitetsarbete och fungera som ett verktyg för att 
skapa ett heltäckande kvalitetssystem. Tillvägagångssätten varierar och i detta kapitel 
tar jag endast upp erfarenheter från litteraturstudien kring ISO 9000 kortfattat för att 
redogöra för vanliga metoder och erfarenhet från införandet av kvalitetssystem i olika 
organisationer.  
 

4.7.1 En vanligt förekommande metod 
En vanlig metod för införandet av kvalitetssystem är att använda sig av tre grundsteg: 
(Karlsson & Söderstedt, 1997) 

• Förberedelse  
• Genomförande 
• Förvaltning 

 
Metoden grundar sig i att beskrivningen av kvalitetssystemet utgår från hur företagets 
verksamhet ser ut, det vill säga hur processer, arbetsflöden och rutiner fungerar. 
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4.7.1.1 Förberedelse 
I denna fas genomförs alla förberedelser för att påbörja dokumentationen av 
kvalitetssystemet: (Karlsson & Söderstedt, 1997) 

• Ledningen måste ta beslut och utarbeta policy och mål för verksamheten 
• Utse och avsätta resurser för arbetet 
• Analysera nuläget och identifiera problem 
• Identifiera processer 
• Upprätta en handlingsplan 
• Utarbeta en dokumentationsstruktur 

 

4.7.1.2 Genomförande 
Denna fas fokuserar på att genomföra alla de förändringar som identifierades i 
förberedelsen. (Karlsson & Söderstedt, 1997) 

• Utbildning på olika nivåer 
• Fastställa och distribuera dokumentation 
• Systemet ska implementeras, d.v.s. de anställda arbeta enligt kvalitetssystemets 

beskrivningar. 
• Interna revisioner påbörjas 

 

4.7.1.3 Förvaltning 
I denna fas påbörjas certifieringsprocessen. Eftersom kvalitetssystemet införts påbörjas 
ett förvaltningsskede som präglas av uppföljningar, korrigeringar och förbättringar. 
Genom detta ska kvalitetsarbetet hjälpa till att vidareutveckla verksamheten.  
(Karlsson & Söderstedt, 1997) 
 

• Mål och mätpunkter följs upp 
• Kvalitetssystemets effektivitet ifrågasätts ständigt 
• Certifieringen följs upp genom regelbundet återkommande revisioner. 
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5 Produktutveckling 
Det finns ett flertal olika metoder och verktyg som kan användas för att genomföra en 
strukturerad produktutveckling. Metoderna är ofta utformade för att passa en viss 
bransch och i många fall storskalig produktion. Istället baserar sig denna beskrivning 
på ett kundperspektiv för produktutveckling som går i linje med ett genomgående 
kvalitetstänkande. I detta kapitel behandlas inte ren produktionsutveckling d.v.s. hur 
tillverkningen bör utformas. 
 
En väldefinierad produktutvecklingsprocess: 

• Ger bättre underlag för kvalitetssäkring 
• Underlättar samordning av aktiviteter 
• Tydliggör planering 
• Underlättar ledning av arbetet 
• Gör det lättare att identifiera områden som behöver förbättras. 

(Ulrich & Eppinger, 2000) 
 
Produktionsutveckling refererar till både produktionssystem i drift, där det handlar 
om att effektivisera och förbättra redan befintliga system, och till utveckling av nya 
produktionssystem. (Bellgran & Säfsten, 2005) 
 
Produktframtagning handlar om att utveckla och producera produkter som är 
attraktiva för kunden. Produktframtagning omfattar alla aktiviteter som är nödvändiga 
för att utveckla lösningar till ett identifierat kundbehov, samt de aktiviteter som behövs 
för att realisera dessa lösningar i form av fysiska produkter.   
(Bellgran & Säfsten, 2005) 
 
Produktframtagning är ett vidare begrepp där produktutveckling och 
produktionsutveckling är integrerade processer som är beroende av varandra för att 
uppnå en effektiv utvecklings- och realiseringsprocess. 
 
En viktig del är att skilja på den utveckling som påverkar produkten från grunden och 
det kontinuerliga förbättringsarbetet med produkten och dess egenskaper. Ofta saknas 
strukturerade arbetssätt och systematik för att genomföra en ny produktframtagning. 
 
Under produktutvecklingens gång är det vanligt att försöka betrakta projektet ur olika 
aspekter för att analysera och öka produktens förutsättningar på marknaden. 
 

5.1.1 Marknadsaspekter 
Marknadsbedömningen syftar till att klarlägga vilka förutsättningar som råder på 
marknaden. (Olhager, 2000) 
Exempelvis tas följande marknadsmässiga hänsynstaganden: 
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• Konkurrentanalys – Vilka konkurrenter finns och hur lik eller olik är den egna 
produkten från de konkurrerande produkterna. 

• Efterfrågeskattningar – Vilken volym kan förväntas och står det i proportion till 
att motivera ytterligare satsningar 

• Grad av kundanpassning – Skall produkten erbjudas enbart som standard eller 
behövs en variantflora eller sortimentsbredd. 

• Förhållande till befintliga produkter – passar produkten in i företagets 
marknadsföring 

• Distributionssätt – skall produkten nå marknaden via återförsäljare, fabrik eller 
agent? 

 
Frågor enligt denna modell ska svara på hur produkten kan positioneras på marknaden 
och om förutsättningarna för ytterligare satsningar. 
 

5.1.2 Ekonomiska aspekter 
Den ekonomiska analysen av en ny produkt syftar till att beräkna lönsamheten i 
kvantitativa termer. (Olhager, 2000) 
Olika aspekter från marknaden och produktion kombineras för att ge ekonomiskt 
underlag om investeringsbehov, risk, produktkalkyler och förväntad vinstmarginal. 
Kalkylerna utvecklas efterhand projektet genomförs. Den styrande nyckelfaktorn för 
vidareutveckling är utsikterna till lönsamhet. Om produkten misstänks kunna ge dålig 
lönsamhet bör någon del omformas för att ge bättre förutsättningar. Ex; 
frågeställningar: (Olhager, 2000) 

• Vilka produktionsinvesteringar blir nödvändiga? 
• Vilken kapitalbindning i form av produkter i arbete, förråd och lager är rimlig? 
• Vad blir tillverkningskostnaden per styck? 
• Finns billigare alternativa produktionssystem? 
• Hur påverkas efterfrågan av prissättningen? 

 

5.1.3 Kvalitetsmässiga aspekter 
Förutom rent funktionella faktorer på produkten finns det flera som bör begrundas 
under produktutvecklingen. Ex; 

• Produkten bör uppfylla kundens krav i fråga om funktionalitet och livslängd. 
• Produkten ska vara säker att framställa, säker att använda och säker för sin 

omgivning. 
• Goda möjligheter till reparation, underhåll och reservdelar. 
• Estetiska aspekter för formgivning och utseende. 
• Ergonomisk hänsyn vid användning av produkten 

 
 



Kvalitetsutveckling – Organisatoriska   
förbättringar för en tillverkare av mobila hydrauliska kranar  
 
 

 48 (75) 

5.2 Metoder för Produktutveckling 
I detta kapitel sammanfattas några metoder som är vanligt förekommande i litteratur 
rörande produktutveckling. Den första nämnda metoden, QFD – Quality Function 
Deployment, är en omfattande metod som endast beskrivs ytligt. 

5.2.1 QFD – Quality Function Deployment 
Kundfokuserad produktutveckling är en metodik för att systematiskt översätta 
kundönskemål till en kravspecifikation för produkten, i form av egenskaper och 
funktioner samt målvärden för dessa. (Olhager, 2000) 
Vid användning av denna metod läggs en stor vikt på att personal från alla delar av 
företaget, ex; ledning, marknadsföring, konstruktion, produktion, service och 
försäljning ska samarbeta redan från start av utvecklingsprocessen.  
Kvalitetshuset är en matris som används som länk mellan kundönskemål och tekniska 
konstruktionslösningar. Se Bilaga 10.6 – Kvalitetshuset; (Olhager, 2000)(Bergman & 
Klefsjö, 2003) 
 
Grundläggande metodik 
(Bergman & Klefsjö, 2003) 

• Formulering av projektets syfte 
• Ta reda på Kundernas behov och önskemål 
• Vikta kundönskemålen 
• Gör en konkurrentanalys avseende kundönskemålen 
• Översätt kundönskemålen till produktegenskaper 
• Utred samband mellan kundkrav och produktegenskaper 
• Ange samband mellan olika produktegenskaper 
• Vikta produktegenskaperna 
• Gör en konkurrentanalys avseende produktegenskaperna 
• Fastställ mål för varje produktegenskap 

 

5.2.2 Värdeanalys 
Målet med värdeanalys är att åstadkomma en produkt som uppfyller de önskade 
funktionerna och samtidigt eliminerar onödiga kostnader. Metoden går ut på att ställa 
kundens upplevda värde av en funktion mot producentkostnaden. Kundens upplevda 
värde beror exempelvis på hur starkt behovet av funktionen och produkten är. 
(Olhager, 2000) 
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Figur 9 - Värdeanalys vid produktutveckling 
(Olhager, 2000) Alternativ vid värdeanalys: (a) värdehöjning, (b) kostnadsreducering 
 
Metodik: 

• Identifiering och uppdelning av produktens värdeskapande funktioner. Primära 
funktioner såväl som sekundära funktion som endast är till för att skapa 
mervärde till produkten.  

• Alternativa lösningar för att uppfylla produktens funktioner skapas genom s.k. 
brainstorming eller via checklistor med kritiskt granskade frågor. Ex;  
(Olhager, 2000) 

o Kan något elimineras? 
o Kan standardartiklar utnyttjas? 
o Kan vikten reduceras? 
o Kan nya material användas? 
o Finns det alternativa sätt att lösa funktionen för kunden? 
o Kan produkten förädlas? 

• Utvärdering av kundens upplevda värde mot kostnaden för att producera och 
inkludera funktionen. 

• Beslut av vilka funktioner som bör inkluderas efter den bästa kombinationen av 
högt kundvärde och låg kostnad. Givetvis måste de primära behoven för en 
kund uppfyllas. 
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6 Förbättringsarbete 
Som tidigare nämnts är en av de viktigaste delarna i kvalitetsarbetet att förse 
organisationen med information om kundtillfredsställelse och kundmissnöje så att 
missnöjet kan reduceras och tillfredsställelsen öka. (Bergman & Klefsjö, 2003) 
Samma fokus finns även inom processynsättet där förbättringsarbetet är inriktat på att 
ständigt förändra aktiviteterna i processen för att förädla produkten. 
 
De huvudsakliga målen med förbättringsarbetet: 

• Att de nuvarande produkterna och tjänsterna förbättras så att källor till missnöje 
elimineras samtidigt som nya egenskaper läggs till som gör kunden positivt 
överraskade. 

• Alla utveckling och tillverkningsprocesser ska baseras på information om hur 
kunderna upplever företagets varor så att nästa produkt får bättre förutsättningar 
att göra kunderna nöjda redan i samband med marknadsintroduktionen. 

 

6.1.1 Förbättringsverktyg  
Det finns ett flertal vedertagna verktyg och metoder som syftar till att strukturera 
förbättringsarbete. En del av dem är i första hand avsedda för produktionskvalitet men 
några är även väl lämpade för att analysera kritiska processer och tjänster. 
 
Funktionsmässiga felaktigheter bör registreras i protokoll så analys av statistik kan 
göras. Ex; Hur stor andel av kranarna måste det genomföras någon form av extraarbete 
på innan de kan skickas till kund och vad är de mest förekommande felen?  
Exempelvis kan paretodiagram eller histogram användas för att illustrera detta. 
Gapmodellen, BPR (Business Process Re-Engineering) och Benchmarking är vanligt 
förekommande verktyg när det gäller att effektivisera processer i ett företag. 
 

6.1.2 Datainsamling 
Detta är även grunden till en av hörnstenarna inom TQM-filosofin att basera beslut på 
fakta. Därför är insamling av information och beslutsunderlag ett av de viktigaste 
stegen med ett genomgående förbättringsarbete. 
För en organisation som prioriterar produktskvalitet krävs information om 
produktionens olika steg och statistik från verksamheten. För ett sådant företag kan 
mätningar av avvikelser på vissa delprocesser jämföras med exempelvis historisk 
statistik för att identifiera felkällor. 
I den säljande organisationen krävs mjukare verktyg för att mäta kundnytta/nöjdhet 
och variationer i de tjänsteproducerande processerna. Ofta är bedömningen mycket 
subjektiv och direkt knuten till upplevelsen av relationen mellan kunden och säljaren. 
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6.1.3 Processanalys 
Vidare beskrivning av processer finns under kapitel 4 - Processledning. 
Processanalys används för att undersöka om det verkligen skapas ett värde för kunden 
i varje aktuell process. Metoden används även för att identifiera flaskhalsar och källor 
till onödiga kostnader.  
Metoden fokuserar på att identifiera och analysera de olika moment som ingår i varje 
process. Varje moment bryts ner till enskilda arbetsuppgifter och rutiner. Delarna 
ifrågasätts sedan ur ett kundperspektiv där aktiviteten klassificeras ex:  

• Behandling/bearbetning  
• Kontroll/godkännande  
• Transport/överföring  
• Förberedelse/klargöranden  
• Lagra/arkivera  

 
Därefter måste ett ställningstagande göras om aktiviteten verkligen tillför kunden 
någon nytta. Naturligt vore att kunden inte märker någon direkt nytta av exempelvis 
onödiga kontrollfunktioner, dokumentering eller arkivering.  
(Karlsson & Söderstedt, 1997) 
 

6.1.4 Business Process Re-Engineering/Re-Design 
Med denna metod görs processen om från grunden och syftet är att med hänsyn till nya 
förutsättningar återigen granska processen ur ett kundperspektiv. Oftast skapas inte en 
helt ny process utan endast vissa modifieringar på den befintliga, detta kalla just Re-
Design. Metoden för att analysera processen skiljer sig också från en ren 
processanalys. 
 
Exempel på frågor för utvärdering av processen: (Karlsson & Söderstedt, 1997) 

• Finns det i det nuvarande arbetssättet dubbelarbete som går att ta bort? 
• Är det en fördel om alla som arbetar i processen kan alla delmoment? Är det 

genomförbart? 
• Saknas det någon form av information som verksamheten har stort behov av? 
• Följs samma process oavsett hur allvarligt den påverkar företaget?  
• Går det att skapa varianter? 
• Går det att förenkla processen eller korta ledtiden genom att utföra aktiviteterna 

i annan ordning? 
 

6.1.5 Benchmarking 
Genom benchmarking försöker ett företag dra lärdom av andra organisationer med 
liknande verksamhet, och därmed undvika att gå samma långa väg som när metoderna 
först utvecklades. 
 
Benchmarking är en kontinuerlig process för att lära sig av de bästa oavsett bransch. 
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• Att aktivt söka efter de mest effektiva arbetsmetoderna 
• Att anpassa och införa de bästa arbetsmetoderna inom utvalda områden. 
• Att sätta offensiva konkreta mål 

Definition av benchmarking; (Karlsson & Söderstedt, 1997) 
 
Benchmarking är inte industrispionage eller konkurrentanalys. All 
informationsinsamling sker öppet i förhållande till det företag som är föremål för 
insamlingen och aktörerna frågar enbart efter information som de själva är villiga att 
dela med sig av. 
Det är heller inte marknadsundersökning eftersom det som undersöks är arbetsmetoder 
och inte vilka aktörer och produkter det finns på marknaden. Studiebesök är heller inte 
benchmarking. Benchmarking kan betraktas som ett strukturerat erfarenhetsutbyte där 
goda idéer tas efter och anpassas till den egna lärande organisationen. 
 
Kopplat till kvalitetsarbete kan ett företag utgå från någon form av ISO 9000-arbete 
och använda benchmarking som ett sätt att gå vidare mot högre kvalitet och ökat 
kvalitetsmedvetande. Ofta kommer denna process naturligt efter att organisationen 
under lång tid genomfört interna förbättringar och således behöver gå utanför den egna 
organisationen för att få uppslag till förbättringar. 
 
Det förekommer ofta både intern och extern benchmarking inom ett företag där den 
interna är naturligt den enklaste att börja arbeta med. Det är dock väldigt ovanligt med 
direkt konkurrentbenchmarking eftersom konkurrerande företag ogärna delar med sig 
information till andra aktörer. 
 
I Sverige finns exempelvis två centra för benchmarking som kan hjälpa organisationer 
att lära sig benchmarking och förmedla kontakter mellan företag. (Karlsson & 
Söderstedt, 1997) 

• Sydsvenska Handelskammarens Benchmarking Center i Malmö 
• SIQ Benchmarking Center i Göteborg 

 
Det finns ett flertal likartade modeller för benchmarking som bygger på samma 
grundläggande arbetsmetodik. (Karlsson & Söderstedt, 1997) 

• Analys av den egna organisationen (25% av arbetsinsatsen) 
• Analys av partnerns organisation (25% av arbetsinsatsen) 
• Jämförelser och analys av skillnader (25% av arbetsinsatsen) 
• Användning av lärdomar och analysresultat (25% av arbetsinsatsen) 

 

6.1.6 Demings förbättringscykel 
Demings förbättringscykel är en central del i allt förbättringsarbete. Metoden används i 
de flesta management- och förbättringsfilosofier för att illustrera ständiga förändringar 
och ett genomgående förbättringsarbete. En vanligt återkommande formulering som 
grundar sig i denna metod är ”Förändring är det naturliga tillståndet”. Detta syftar till 
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att organisationen genomför ständiga förändringar för att möta kundens behov och 
överträffa deras förväntningar. 
 

 
Figur 10 - Demings förbättringscykel 
 

6.1.7 Orsak-verkan-diagram 
En naturlig uppföljning av fel kan struktureras genom orsak-verkan-diagram 
(fiskbensdiagram, ishikawadiagram). I första hand tas olika orsaker fram som kan 
ligga bakom problemet, dessa detaljeras sedan ytterligare och sållas ut. Vissa orsaker 
beror i sin tur av flera andra orsaker. 
Början till ett orsak-verkan-diagram kan ofta se ut enligt att huvudorsakerna består av 
de 7M:en. (Bergman & Klefsjö, 2003) 

• Management; Ger ledningen tillräckligt med stöd och medel för 
kvalitetsaktiviteterna 

• Människa; Har operatören tillräcklig utbildning motivation och erfarenhet? 
Förstår användaren produkten? 

• Metod; Finns det ordentliga underlag och hänvisningar. 
• Mätning; Ät mätdonen kalibrerade? 
• Maskin; Förekommer det fel vid tillverkningsprocessen som kan härröras till 

maskiner. 
• Material;  
• Miljö 

 
 

 
 

Act Plan 

Do Check 
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7 Svenska hamnar idag 
MultiDockers affärsidé är att genom att erbjuda effektiv materialhantering hjälpa sina 
kunder att i sin tur uppnå högre kundnytta. 
En stor del av kvalitetsstyrning innebär att driva verksamhet på ett kundfokuserat sätt. 
Som nämns i den teoretiska referensramen bör därför en väl dokumenterad 
undersökning av marknaden ligga till grund för företagets bild av kundernas krav och 
förväntningar på produkten. Som underlag till detta har jag under examensarbetets 
gång besökt och intervjuat ett flertal olika hamnar i Sverige. 
 
 

7.1 Djupdykning på lasthanteringen 
Den huvudsakliga inriktningen på mina intervjuer har varit fokuserade på hur hamnen 
arbetar med kvalitetsfrågor men även hur de konkret går till väga vid sin utvärdering 
av lasthanteringen i hamnen. Vidare gjordes ingen avgränsning till att endast omfatta 
hantering med mobila hydrauliska kranar. Flertalet operatörer lossar ex; styckegods, 
returpapper eller pappersmassa med hjälp av anpassade hamntruckar och tillhörande 
tugs, lastbärare. 
Detta är kortfattat några erfarenheter från intervjuer och besök gjorda mest i syfte att få 
en bild av MultiDockers kunder. 
 

• Ett fåtal hamnar för noggrannare statistik över anlöp och exakta tider för start 
och stopp av lastning/lossning. 

• Ytterligare ett fåtal hamnar gör regelbundna analyser av sin statistik och 
lasthanteringen ur ett prestationsmässigt perspektiv. 

• Oavsett utsträckning på kvalitetsarbete hos hamnarna uppger de alla att det är 
svårt att tillämpa några verktyg och modeller för att följa upp lasthanteringen. 

• Det finns flera faktorer som påverkar effektiviteten vid lasthantering som inte 
kan påverkas av användarna ex; godsslag, verktyg som används vid 
lasthanteringen, hur pass noggrant lasten är stuvad. 
 

• Vissa anlöp sticker verkligen ut i statistiken av flera orsaker ex; väder, 
arbetstider, maskinhaverier, dålig stuvning av lasten mm. 

• Men gemensamt för de flesta hamnar är att de alla har någon form av 
uppfattning om vilken lasthanteringshastighet de presterar för olika godsslag. 
Erfarenheter från statistik visar att den uppfattningen stämmer mycket bra med 
de flesta lastningar/lossningar överlag. 
 

• Det förekommer även i viss utsträckning att prestationskrav inkluderas i avtalet 
mellan stuveri och deras kunder. I de flesta sådana fall ligger det en bevisbörda 
på stuveriet att de uppfyller kraven på lasthantering. Dessa behöver inte enbart 
röra sig om lastnings/lossningshastigheten utan kan även inkludera begränsande 
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krav på ex; godsskador i samband med frakt och lasthantering. 
 

• Prestationsmåtten för lasthanteringen varierar beroende på godsslag ex; 
ton/timme eller m3/timme. Det enda gemensamma nyckeltalet är nedbrytningen 
i kr/timme då kostnad för ex; manskap, avskrivning för 
lasthanteringsutrustningen, bränsle och övriga avgifter läggs på. 

 
Trots den ibland bristfälliga statistiken ligger en stor fokusering på just 
prestationsmåttet kr/timme. För MultiDockers kunder finns det ett stort intresse i 
lasthanteringsutrustningens prestanda och driftekonomi. 
 
 

7.2 Kvalitetsarbete vid Göteborgs Hamn 
I Sverige driver de flesta större hamnar någon form av kvalitetsarbete och har även i 
många fall en ISO 9000 certifiering. Göteborgs hamn är inget undantag med det i 
särklass största godsflödet av svenska hamnar. (SIKA Institute, 2004)  
Under detta arbetes gång har jag varit i samtal med ett flertal hamnar och 
organisationer i Sverige. Många hamnar har en tydlig kvalitetsfokusering och är 
inriktade på eller redan certifierade för sitt kvalitetsarbete. De känner att den 
internationella logistikmarknaden kommer att ställa större krav på aktörernas 
verksamhet i framtiden och att ett genomgående kvalitetsarbete är en förutsättning för 
att kunna följa med i den utvecklingen. I mindre hamnar varierar utsträckningen på 
kvalitetsarbetet då tillgången på resurser ofta är begränsad och ett kvalitetsarbete med 
en framtida certifiering som mål ses som en alltför kostsam och tidsödande process. 
 
Göteborgs Hamn har länge varit en stor aktör inte bara i Sverige. Med många 
internationella godsflöden och en centrumposition för transporter i norra Europa har de 
en lång erfarenhet av vilka krav marknaden och den övriga omgivningens ställer på en 
modern storhamn. 
 
Kvalitetsarbetet i Göteborgs hamn började som i flesta fall med en mindre överskådlig 
del av verksamheten. Detta för att enkelt kunna styra arbetet men också för att dra 
lärdomar till när övriga delar skulle inkluderas. Kvalitetsarbetet påbörjades i hamnen 
1991 vid RoRo-terminalen som kunde certifieras 1994. Hamnens verksamhet i sin 
helhet kunde certifieras 1996.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att kvalitetsarbetet inte stannar med en ISO-certifiering 
utan det är mest en extern och intern utmärkelse att arbetet följer vedertagna och 
välbeprövade metoder. Inledningsvis var arbetet i Göteborgs hamn naturligt inriktat på 
processkartläggning och dokumentrevisioner. Rena arbetsrutiner och processer 
arbetades fram tillsammans med medarbetarna och tillhörande system för 
dokumentation, uppföljning och analys byggdes upp.  
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I arbetet har de kontinuerligt tagit hjälp av konsulter som bidragit med värdefulla 
erfarenheter från tidigare kvalitetsarbeten vid andra organisationer. En stor vikt är att 
kunna tillgodogöra den kompetensen in i organisationen för att i senare skede endast 
använda extern hjälp vid exempelvis revisioner. I dagsläget har arbetet flyttat 
inriktning mot att mest handla om ledningens styrning av verksamheten och mindre 
om de operativa aktiviteterna. Den mest uppenbara förändringen utåt sett är, enligt 
Britta Kilander, den tydliga kundfokuseringen och dess effekter inåt i verksamheten. 
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8 Analys 
 

8.1 Marknaden för mobila hydrauliska kranar 
Marknaden som MultiDocker befinner sig på ställer ett särskilt högt krav på en 
utpräglad kundfokusering. Inga varor lagerhålls i större utsträckning utan alla 
produkter produceras mot order. Det förekommer normalt sett inga långsiktiga 
kontrakt utan MultiDocker måste alltid svara mot kundens föränderliga behov på en 
hårt konkurrensutsatt marknad.  
 
Det är svårt att skapa tilläggstjänster som ger mervärde för kunden och de kan lätt 
utföras och kopieras av konkurrenter. De rena produktegenskaperna är väldigt snarlika 
mellan de konkurrerande tillverkarna varpå det är svårt att skapa ett produktutbud som 
hela tiden håller måttet vid en ren prestandajämförelse.  
 
I Storbritannien är konceptet med mobila hydrauliska kranar inte lika inarbetat varpå 
en stor del av säljinsatsen går till att bevisa deras möjligheter gentemot traditionella 
linkranar. 
 

8.1.1 Två olika försäljningssituationer 
På hamnmarknaden tar inga potentiella kunder själva kontakt med leverantörer av 
lasthanteringsutrustning. I stort kan det normala förfarandet delas upp i två 
dominerande kategorier även om det förekommer andra tillvägagångssätt och 
förfaranden. Tids- och resursmässigt är det ofta stora skillnader mellan de olika 
försäljningssituationerna. 
 

• Kunden har själva identifierat ett framtida behov av lasthanteringsutrustning 
p.g.a. utökad verksamhet, upprustning av maskinparken eller nya 
verksamhetsområden. Detta fall brukar ofta leda till att kunden tar in anbud från 
olika tillverkare på lasthanteringsutrustning och tillhörande tjänster. Någon 
form av annonsering av anbudssituationen förekommer vanligtvis inte utan det 
är upp till varje tillverkare/leverantör att fånga upp behovet genom en stark 
marknadsnärvaro. 

• I många fall har kunderna initialt inte något medvetet behov. Istället uppstår 
behovet genom marknadsföring och en stark marknadsnärvaro där någon aktör 
bearbetar kunden och tydliggör ett behov av investering. Ibland går även dessa 
behov över till offentliga anbud men där den aktör som tillsammans med 
kunden identifierade behovet har en suverän position gentemot konkurrenterna.  
I många fall är inte priset den slutgiltigt styrande parametern utan den enskilde 
aktörens förmåga att förmedla att deras tjänst överensstämmer med kundens 
behov och förväntningar. Erfarenhetsmässigt väljer kunden oftast den aktör som 
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initialt tydliggjorde behovet eftersom det också är starkt anpassat till just deras 
tjänst och produkt 

 

8.1.2 Konkurrensmöjligheter 
Istället kan särskilda konkurrensfördelar nås genom en tydlig företagsprofil där kunden 
är i centrum och alla aktiviteter är till för att skapa mervärde åt kunden. Innovation 
måste vara en drivkraft för att ständigt kunna överraska kunden med kundspecifika 
lösningar. Få av de konkurrerande aktörerna har en utpräglad kundfokusering och 
enstaka erbjuder sina produkter genom kundanpassande systemlösningar. 
 
Koncept som syftar till att skapa mervärde åt kunden grundar sig ofta i att leverantören 
tar ett större ansvar för att förbättra kundens hamnlogistik. MultiDocker har i detta fall 
en unik position genom sin relation till terminalen i Västervik och Österströms rederi, 
som kan symbolisera kunder både i ett första och andra led. Inom organisationen finns 
det ett genomgående logistikkunnande och förståelse för kundens situation. 
 
Hamnar som bedriver ett kvalitetsarbete utvärderar också kontinuerligt sin relation mot 
sina leverantörer och kunder. En leverantör som förstår hamnens situation med krav på 
kvalitet och systematiserad verksamhet förmedlar genom sitt eget kvalitetsarbete 
grundtänkandet att de styr sin egen verksamhet efter kundens behov.  
 
För många av MultiDockers kunder är ofta några av de produktmässiga 
kvalitetsegenskaperna fortfarande viktigast för totalupplevelsen av produkten/tjänsten. 
Ex; Driftsäkerhet, Prestanda, Driftekonomi, Säkerhet 
En utpräglad kundfokusering och ett nära leverantörs/kund- samarbete bildar 
förutsättningar för att fånga upp kundernas uppfattning om de viktigaste 
produktegenskaperna och förädla dem genom tilläggstjänster. 
 
 

8.2 MultiDockers dagliga arbete 
MultiDockers nuvarande arbetsmetoder följer en organisatorisk uppdelning där 
respektive funktion inom företaget fungerar som en fristående enhet. Organisationen är 
fortfarande till storleken så liten att det går att arbeta runt de flesta problem som kan 
uppkomma som följd av organisationsstrukturen. Se bilaga 10.7 – Funktionell 
organisationsbild – MultiDocker. 
 
Vid en eventuell satsning på att processkartlägga verksamheten och införa rutiner och 
metoder för att driva ett genomgående kvalitetsarbete finns det vissa särskilt starka 
delar inom MultiDockers organisation som måste vårdas under utvecklingens gång. 
Viktigt att komma ihåg är att en processorientering av organisationen inte handlar om 
några helomvändningar i arbetssätt eller strukturer utan snarare att kartlägga och 
betrakta den nuvarande verksamheten ur ett kundperspektiv.  
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Många av MultiDockers starka sidor är traditionellt sett svåra att stärka inom en 
organisation och kräver ofta mycket insatser i fråga om både tid och resurser. Bilaga 
10.4 - Styrkor & Risker MultiDocker. 
 
Riskerna har idag inte medfört några direkt negativa effekter externt. Däremot finns 
det vissa risker med MultiDockers nuvarande arbetssätt som idag motverkas genom 
extraarbete och nödåtgärder. De risker som tas upp i bilaga 10.4 - Styrkor & Risker 
MultiDocker är kortsiktiga i den mån att de kan orsaka problem under 
förbättringsarbetets gång, uppstår ofta snabbt och därför bör uppmärksammas. 
 
 

8.3 Möjligheter för vidare kvalitetsarbete 
MultiDocker har goda förutsättningar för att driva ett genomgående kvalitetsarbete. 
Organisationen är liten och överblickbar. I en mindre organisation kan förändringar 
som startas inom en del komma att genomsyra större delar av verksamheten. Risken är 
mindre för att förändringsarbetet begränsas till några få processer eller funktioner och 
stagnerar för att det blir för stort och svårstyrt.  
Det finns tydliga kärnprocesser och kunder inom verksamheten och ett inledande 
förbättringsarbete kan användas som läromedel och samtidigt ge konkreta effekter. 
Engagerade och kunniga medarbetare driver i dagsläget självmant igenom 
förbättringsprojekt mot både interna och externa kunder. 
 
En viktig del för MultiDocker är att även blanda in områden som eftermarknad, 
ekonomi och teknik som idag tenderar att betraktas som underordnade 
säljverksamheten. I steget mot att gå från en order till en nöjd kund är dessa väsentliga 
och ofta avgörande områden. 
 
Några förslag: 
- Ett par av dessa förslag är också delar av rekommendationerna av detta 
examensarbete och några delar har redan börjat bearbetas och uppmärksammas inom 
MultiDocker. 
 

• MultiDocker borde börja dokumentera arbetssätt och finna metoder för att 
utvärdera dem. Vad är det normala tillvägagångssättet vid kontakt med kund? 
Vilka steg ingår och vilka faser krävs mest tid och särskilda resurser? 
 

• Detta brukar genomföras genom att processkartlägga verksamheten och vinsten 
av det hela blir att förutsättningar skapas för att kunna utvärdera och förbättra 
aktiviteter och resultat. Dessutom blir en följd av en sådan processkartläggning 
att det blir enklare att bedöma hur mycket tid och resurser som krävs i varje 
projekt. 
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• När organisationen vet hur de arbetar systematisk går det också att utvärdera 
och lägga till verktyg som hjälper till i det vardagliga arbetet. Ex;  

o Illustrationer och mjukvara för att stödja säljverksamheten.  
o System för att dokumentera resultatet av alla aktiviteter; driftsättning, 

försäljning, branding, kundundersökningar med mera och som ger 
underlag som senare kan utvärderas. På lång sikt kan det röra sig om 
heltäckande affärssystem som även tillför en översikt över hela 
verksamheten såväl som insyn i specifika aktiviteter. 
 

• En stor fördel med att processorientera verksamheten blir också att kommande 
medarbetare enklare förstår hur arbetsmetoder och förhållningssätt. Delar som 
ofta är svåra att förmedla med en hierarkisk organisationsstruktur är just 
arbetssätt, attityder och inställningar. Genom att själva analysera arbetsmetoder 
introducerar organisationen enklare nya medarbetare och delar information 
sinsemellan. 
 

• Inom de flesta organisationer som arbetar med att kartlägga sin verksamhet i 
processer finns det bättre förutsättningar för att dra lärdomar av misstag och 
göra kunderna nöjda. När MultiDocker förstår vad det innebär och vet hur de 
vill åstadkomma detta har de kommit en bra bit på väg mot ett genomgående 
kvalitetsarbete. 
 

• En del som särskilt riskerar att falla mellan stolarna är övergången från 
säljsidan, då en order är lagd, till eftermarknaden då driftsättningen ska 
genomföras. Ex; 

o Vad har kunden blivit lovad i säljprocessen? 
o Uppfyller produkten/tjänsten de förväntningarna? 
o Fungerar produkten även tillfredsställande efter hand? – Alla kunder ska 

kunna användas som referenser.  
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9 Rekommendationer 
I detta kapitel lyfts tre rekommendationer fram för MultiDocker att beakta då företaget 
driver sitt kvalitetsarbete vidare. Dessa rekommendationer har sin grund i att de 
symboliserar viktiga delar som omedelbart kan ge MultiDocker konkreta effekter, 
erfarenhet och skapa möjligheter för att fortsätta driva igenom kvalitativa förändringar. 
 

9.1 Systematisera och processkartlägg säljverksamheten 
Säljverksamheten är en central del av MultiDockers verksamhet. Genom den uppstår 
de flesta kontakter med presumtiva och befintliga kunder. Det är också därför naturligt 
den del som uppmärksammas mest vid förändringar och tilldelas mest resurser. 
 
Detta är också en del av verksamheten som vid förbättring snabbt kan ge konkreta 
effekter. Antalet sålda tjänster/produkter och kunder är ett tydligt resultat att arbeta 
mot.  
 
Vanligtvis ingår ett flertal olika aktiviteter i en säljprocess och naturligt i 
MultiDockers fall är att endast ett fåtal affärer slutförs. Se bilaga 10.1 – Exempel på 
säljprocessen. 
I kapitel 4.3.1 - Nyckelområden för en framgångsrik kärnprocessledning beskrivs en 
lista med kontrollpunkter och åtgärder som är lämpliga att använda vid 
processkartläggning. 
 
Viktigt i sammanhanget är att inte glömma bort företagets övriga aktiviteter utan att 
arbeta fram ett helhetsperspektiv även om säljprocessen initialt är den mest 
detaljerade. Ett sådant helhetsperspektiv är med fördel starkt kundfokuserad och 
processorienterat och beskriver en horisontal arbetsstruktur. Se Bilaga 10.5 – 
Helhetsperspektiv av processer. 
Ovanstående helhetsperspektiv innehåller fyra stycken kärnprocesser och en särskilt 
värdeskapande process. Det verkliga syftet med försäljningen är inte enbart att visa ett 
resultat i form av sålda produkter utan även att stödja organisationens övergripande 
affärsidé. För MultiDocker handlar det om att göra sina befintliga kunder nöjda, fånga 
upp behov på marknaden, utveckla attraktiva kundlösningar och produkter samt vårda 
och stärka varumärket och kundrelationerna. Dessa delar åstadkoms bl.a. genom 
marknadsföring, marknadsnärvaro, försäljning och kundfokusering. 
 
Förutom rena förbättringar för säljverksamheten kan MultiDocker dra värdefulla 
erfarenheter från förbättringsarbetet och processkartläggningen. Ett naturligt steg är att 
efter hand förädla processen genom att lägga till verktyg och metoder, till ingående 
aktiviteter, som höjer och säkerhetsställer kvaliteten på resultaten av processen.  
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Denna rekommendation lägger stor vikt på MultiDockers medarbetares delaktighet. 
Det är de som bör utveckla och definiera processen. Dels för att de känner till sitt 
arbete bäst men också för att inarbeta en processorientering i verksamheten. 
 
Tillhörande diagram och processritningar bör endast betraktas som hjälpmedel för att 
förstå hur en vanlig processkartläggning kan illustreras. 
 
 

9.2 Basera beslut på fakta - Produktutveckling 
Utveckling av nya produkter vid ett företag kräver mycket resurser och är ofta en 
tidsödande och kostsam process. Men det finns metoder för att öka kvaliteten i 
produktutvecklingsprocessen och skapa goda förutsättningar för att kommande 
produkter är väl anpassade till kundernas behov och efter marknadens möjligheter. 
 
Exempelvis illustrerar metoden i bilaga 10.2 - Arbetsmetod för produkt och 
verksamhetsutveckling nödvändigheten av en väl genomförd marknadsanalys för att 
skapa en bild över kundernas behov och förväntningar på en produkt. I benämningen 
marknadsanalys ingår vanligtvis ett flertal olika områden som syftar till att strukturera 
information om marknadens förutsättningar. Ex; konkurrensanalys, produktjämförelse, 
marknadskartläggning, S&W-diagram, prisjämförelse, kostnadsanalys mm. 
 
Därefter följer produkt och konceptutveckling som ett naturligt steg och kan 
genomföras med kundens behov och förväntningar som utgångspunkt. En lämplig 
metod för detta är QFD som kan användas för att översätta kundens behov till produkt- 
och tjänsteegenskaper. 
 
En väl utvecklad produktutvecklingsprocess innebär också att företaget arbetar med 
kontinuerlig informationsinhämning, utvärdering och analys av kundens behov samt 
ständiga förbättringar.  
Ovan nämnda metoder är enkla att förstå och implementera. Tillsammans förankrar 
metoderna ett processperspektiv och tydliggör kundens roll i verksamheten. 
 
 

9.3 Order till nöjd kund 
Marknadens aktörer förlorar för många kunder. Det är inte ovanligt att en kund har 
lasthanteringsutrustning från ett flertal olika leverantörer i sin maskinpark. Även om 
viss utrustning passar kundens verksamhet bättre förekommer det ofta att kunden 
lämnar en leverantör på grund av missnöje eller att de saknar en relation sinsemellan. 
En negativ inställning är svår att motverka om den upptäcks först då en affärssituation 
är aktuell. 
 
För MultiDockers del är det av största vikt att börja arbeta med processen - Order till 
nöjd kund. I dagsläget driftsätts produkten men vidare uppföljning sker inte på ett 
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rutinmässigt sätt samt en analys av att maskinen och tjänsten uppfyller det som lovats 
innan köpet. 
 
Detta är en tydlig del som kan medföra avsevärda kvalitetsförbättringar genom en 
relativt liten insats. Exempelvis skulle förslaget kunna realiseras genom en fallstudie 
där: 

• Kundens förväntningar på produkten och tjänster dokumenteras. 
• Dessa översätts och formuleras i både kvantitativa och kvalitativa mått. 
• Rutiner för dokumentation och mätning av produktens kvalitet efter leverans 

utarbetas. 
• Validering av resultatet gentemot de dokumenterade förväntningarna och 

kundbehoven utförs. 
• Strukturerade och standardiserade testscheman för driftsättning utvecklas. 
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10 Bilagor 

10.1 Exempel på Säljprocessen 
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Forts. säljprocessen; Vertikal processnedbrytning 
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10.2 Arbetsmetod för produkt och verksamhetsutveckling 
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10.3 Kvalitetsöversikt 
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10.4 Styrkor & Risker - MultiDocker 
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10.5 Helhetsperspektiv av processer 
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10.6 Kvalitetshuset 

  
(Bergman & Klefsjö, 2003), (Olhager, 2000) 
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10.7 Funktionell organisationsbild - MultiDocker 
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