Sammanfattningar TETS44

Kvalitetsutveckling
Kvalité: En produkts/tjänst förmåga att uppfylla kundernas behov och förväntningar. Pris
påverkar förväntningarna.

Kvalitetsdimensioner
Produkt

Service

Driftsäkerhet

Pålitlighet

Prestanda

Trovärdighet

Underhållsmässighet

Tillgänglighet

Miljövänlighet

Kommunikationsförmåga

Utseende

Tjänstvillighet

Felfrihet

Artighet

Säkerhet

Inlevelseförmåga

Hållbarhet

Omgivning

Mätbar, objektiv. Användningen av en
produkt kan ses som en tjänst.

Subjektivt, kundens upplevelse.

Hörnstensmodellen
Värderingar

Kommentar

Frågor

Kunden i
centrum

Centrum. Nästa process är kunden. Interna
och externa. Slutkunden!

Vad är kvalité enligt våra
kunder? Vilka är våra
kunder?

Ständiga
förbättringar

Hörnsten. Se Förbättringshjulet

Hur vet vi att vi blir bättre?

Delaktighet

Hörnsten. Understimulerade medarbetare
medför oanvända resurser.

Hur motiverar vi personalen?

Faktabaserad
e beslut

Hörnsten. 7 förbättringsverktyg används
ofta som stöd.

Processorient

Hörnsten. Fokusera på HUR istället för VAD.

Hur ser vi till att våra

Värde
Vi måste veta vad kunden värdesätter för att veta vilket värde vi skapas. Värde kan skapas
över tid då det påverkas av tidigare erfarenheter och lägger grund för framtida värderingar.
Värde är samskapat, co-creation, kräver information från kunderna. Produkten eller tjänstens
värde uppstår när kunden använder produkten eller tjänsten.
I praktiken görs följande:
- Samla ihop kvalitativa data om kunderna
- Skapa en kundlins genom att identifiera de viktigaste, önskvärda attributen.
- Testa genom att utveckla och genomför en kundundersökning.

Kundnöjdhet
Vad händer när kunden inte upplever tillräckligt värde? Viktigt att veta vad som skapar
lojalitet.
- Exit: Kunderna lämnar i tysthet, man får sällan veta varför. Eller klagar till andra.
- Voice: Kunden klagar, är lojal, viktigt för leverantören. Man måste skapa kanal för
klagomål. Skapar lojalitet om klagomål hanteras rätt.

Verktyg för nöjda kunder
Anpassning av produktion
Resurser ska anpassas till hur stor påverkan produkten har på kunden samt hur bra produkt
som kan levereras till marknaden.
Låg påverkan
Hög prestanda

Hög påverkan
Hög prestanda

Minska investering
Anpassa fokusgrupp

Bibehåll eller förbättra prestanda
Konkurrensfördel

Låg påverkan
Låg prestanda

Hög påverkan
Låg prestanda

Slöseri med resurser.

Förbättringar ska göras här.
Konkurrenssvag

Anpassad produktutveckling
Enligt Deming;
1. Designa/omdesigna
2. Producera
3. Introduvera
4. Utvärdera → Åter till steg 1.

Kano-modellen
Används för att bättre förstå kundens behov, hjälp att prioritera bland kundens behov.

Kundbehov
Värdet som skapas till kunden, kundens röst. Kundbehovet ska kunna tillfredsställas med
tekniska lösningar.

Produktkaraktäristik
Beskriva produkten relaterat till kundbehovet. Mätbart och kontrollerbart.

Processorientering
Process är en kedja av aktiviteter som skapar värde för en kund. Kunden har blivit viktigare.
Krav kommer in i varje aktivitet. Kartlägg processer genom att börja närmast kunden.
Processledning kan användas mellan organisationer. Kvalitetsarbete måste sträcka sig över
organisatoriska gränser. Ger stor förståelse för vad organisationen gör.

Organisationsstyrning
Traditionellt delas företaget upp i funktioner såsom administration, sälj, produktion och
liknande. När man försöker att korsa dessa med affärsprocesser så som säljprocesser,
produktion & leverans och produktutveckling bildas matrisorganisationer med oklart ansvar
och komplex ledningsstruktur.

Processledning
Affärsprocesserna är permanenta med processägare som utvecklar processerna. Temporära
projekt använder processer och resurser för att uppnå kundtillfredsställelse och affärsmål.
Anställda tillhör fortfarande funktioner som ansvarar för att utveckla komponenter och
tillhandahålla resurser.
Processledning kan ge:
- Ökad vinst
- Reducerad felkostnad
- Minskade kostnader
- Nöjdare kunder

1: Processutveckling
Första steg för att införa processledning. Etablera processer och starta upp team.

Processkartläggning
Bryts ned enligt: Kärnprocess → delprocesser → aktiviteter & roller → dokument.
Kärnprocesser/huvudprocesser är ett namn på vad företaget egentligen gör och ska handla
om att uppfylla/överträffa kundernas nuvarande och framtida behov. Varje aktivitet har en
ansvarig roll som inte är relaterade till organisation. Parallellt med dessa processer finns
ledningsprocesser och stödprocesser.

Huv
udpr
ocesskar
t
a

Best practice
Jämför arbetssätt med dem bästa aktörerna. Genererar tips som kan anpassas till egna
förutsättningar.

3: Processtyrning
Samla in data och uppdatera styrdiagram. Analysera och klassificera avvikelser. Styr
processen och förbättra.

Faktabaserade beslut
Olika förbättringsverktyg används med syftet att övervaka en process när den är i statistisk
jämvikt. Identifiera urskiljbara källor till variation och eliminera dessa. Sju förbättringsverktyg
kan användas samt duglighet. Variationer måste förstås för att säkerställa god och stabil kvalit
genom förutsägbara och stabila processer.
Slumpmässig variation

Urskiljbar variation

Ständiga

Sporadiska

Många samverkande orsaker

Lätt att påvisa orsak

Svårt att isolera en orsak

En enda orsak

Kräver ändring av systemet för att få bort

Brukar vara enkla att åtgärda

Statistisk jämvikt
För en process som är fri från trender, förutsägbara mönster samt punkter utanför
styrgränsen. Larm då ett värde är utanför styrgränserna eller sex eller fler värden på ena
sidan centrallinjen.

Sju förbättringsverktyg
1) Histogram
Ett stabeldiagram som delar in mätdata i mindre intervall. Avslöjar fördelningstyp. Ger
väntevärde och spridning. Effektivt i samband med duglighetsanalyser. Underskattat verktyg.

2) Paretodiagram
Ett paretodiagram hjälper till att bestämma i vilken ordning problem skall angripas.

3) Stratifiering
Dela upp datamaterialet enligt variationskälla. Exempel på stratifieringsfaktorer:
- Material (leverantör, parti, tid för inköp)
- Maskin (typ, ålder, produktionsmetoden)
- Operatör (erfarenheter, skift, person)
- Tid (dagtid/nattetid, årstiden)
- Miljö (temperatur, fuktighet)

4) Fiskbensdiagram
Om man har svårt att hitta huvudorsak till ett problem kan man börja med att lista problem
och möjliga orsaker. Kallas ishikawa.

5) Sambandsdiagram
Visar det matematiska sambandet mellan två variabler. Kan ge värdefull information. Stor
risk finns dock för feltolkning.

6) Styrdiagram
Kräver kontinuerlig data (mäts på en skala, exempelvis längd, vikt) och normalfördelning.
Använder den centrala gränsvärdessatsen: om urval görs av en given storlek ut en population
så kommer fördelningen av urvalsmedelvärden likna en normalfördelning.

R-diagram
Övervakar variationsbredd, skillnaden mellan största och minsta observationen.

S-diagram
Övervakar standardavvikelse, hur mycket observationerna avviker från medelvärdet.

7) Datainsamling
Data måste samlas in för att använda dem andra verktygen.

Duglighet
En process eller maskins förmåga att producera enheter inom toleransgränserna. En process
som inte är i statistisk jämvikt har ingen definierbar duglighet. Övre Specifikationsgräns
(ÖSG), Undre Specifikationsgräns (USG(, Övre Toleransgräns(ÖTG), Undre
Toleransgräns(UTG). Toleransgränserna är ofta utanför processens kontroll. Duglighetsmått
visar förhållandet mellan väntevärde μ och standardavvikelse σ för processen/maskinen och
toleransvidden.

Duglighetsindex Cp
Cp = (ÖTG-UTG)/(6* σ ) En duglig process har Cp >= 1,33

Korrigerat duglighetsindex Cpk
Cpk = min (Cpö, Cpu) =min ((ÖGT- μ )/(3* σ ), ( μ - UTG)/(3* σ ))

Ledningssystem
Ett företag behöver...

Ett ledningssystem ger...

Vision
Kompetens

Rätt fokus

Kunder

Tilltro till organisationen
Stöd för ökad kundtillfredsställelse

Personal

Tilltro till organisationen och stöd i dagligt arbete.

Leverantörer
Strategier
Rutiner

Struktur, mål och metoder.

Processer

Struktur.

Resurser

Effektivare resursutnyttjning

Återkopplingssystem

Grund för ständig förbättring
Möjlighet till produkter som uppfyller krav

Resultat beror av implementering, intern motivation, mognadsnivå, kundrelationer,
delaktighet och certifieringsorgan. Alltför stort fokus på certifikat skadar verksamheten.

ISO
Nätverk av 156 nationella standardiseringsinstitut. Medlemmarnas behov och önskemål styr
verksamheten. Frivilliga standarder. Standardiserat arbete är inte statiskt. ISO 9000-serien
beskriver hur man bygger upp ett ledningssystem för kvalitet. Innehåller krav och riktlinjer
som talar om vad som ska finnas i en verksamhet för att arbetet ska ge kunden bra kvalitet.
- ISO 9000:2015 - principer och terminologi
- ISO 9001:2015 - krav på kvalitetsledningssystem
- ISO 9004:2009 - vägledning till kvalitetsledningssystem
- ISO 19011:2011 - vägledning till intern och extern revision

Ingående ledningsprinciper
2000

2015

Kundfokus

Kundfokus

Ledarskap

Ledarskap

Medarbetarnas engagemang

Medarbetarnas engagemang

Processinriktning

Processinriktning

Systemangreppssätt för ledning
Ständig förbättring

Ständig förbättring

Faktabaserade beslut

Faktabaserade beslut

Relationshantering

Relationshantering

Kundtillfredsställelse
Övervaka kunders tillfredsställelse. Organisationen ska fastställa metoder för att inhämta,
övervaka och granska sådan information.

ISO 9001:2015
Implementeras genom att:
1. Kartlägg processerna:
Vad vill organisationen få ut av ledningssystemet och vilka processer berörs? Vilka ska
ansvara?
2. Jämför befintlig arbete med standarden:
Var kan vi standardisera en process? Vart kan vi praktisera standarden?
3. Utveckla och dokumentera nytt arbetssätt:
Vilka åtgärder ska vidtas? Ta fram rutiner, instruktioner, checklistor mm. Arbeta med
delaktighet, information, utbildning.
4. Fastställ kvalitetspolicy och kvalitetsmål:
Policy ska spegla företagets syn. Riktlinjer för att styra beslut. Relevant, ständig
förbättring. Mål ska vara SMARTa. Rätt produkt i rätt tid till rätt kostnad.
5. Sammanställ en kvalitetsmanual:
Beskriver företaget och hur ledningssysemet ska förbättras.
6. Utvärderingsbesök av certifieringsorgan och certifiering

Revision
Inför ska krav identifierats och struktur, rutiner, processer och resurser för att uppfylla
kraven vara etablerade. Mål ska vara definierade samt strategi för att nå dessa.

Internrevision
Självutvärdering, bedömer om ledningssystemet tillgodoser kvalitetspolicy, om en viss
process fungerar tillfredsställande, ledningssystemet överensstämmer med krav, från
verksamheten, standarder, myndigheter, korrigerande och förebyggande åtgärder har
införts?

Kundrevision
Kundåterkoppling om hur kvalité upplevs.

Externrevision
Utvärdering av certifieringsorgan. Överensstämmelse av kvalitetsmanualen och andra
dokument med ISO 9001:2015-krav. Kontroll huruvida regler och procedurer följs.
Certifieringsorgan är inte myndigheter och inte heller konsultföretag, inte helt oberoende,
konkurrerar med varandra, kan ha olika krav och priser.

Logistik
Logistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och styra förflyttning och lagring
av material och produkter samt det nödvändiga informationsflödet. Låga kostnader och rätt

service! Håll dina transport, lagrings och hanteringskostnader så låga som möjligt samtidigt
som leveransservice till din kund ska vara så hög som möjligt!
Logistikkostnader

Leveransservice

Lagerföring

Ledtid

Lagerhållning/hantering

Leveranspålitlighet

Transport

Leveranssäkerhet

Administration

Lagertillgänglighet

Övrigt

Information
Flexibilitet/kundanpassning

Totalkostnadsanalys innebär att de totala kostnaderna för all logistik vägs samman.
Förändring i logistiksystem genomförs genom att initialt klargöra förutsättningarna sedan
beskriva och analysera nuläget och jämföra detta med alternativa lösningar.

Logistikens delar
-

Transporter: En del av logisik, var viktigaste delen i början.
Materialflöden: Hur kan de utvecklas effektivt? Handlar om att försörja produktionen
med material.
Lagerhållning: Vad ska förvaras var och hur länge? Hur kan vi utveckla flöden i globala
perspektiv? Kostnadseffektiva leveranser.

Logistik är mångfasetterat
-

Olika miljöer: Transporter, lager, produktion mm.
Olika nivåer: Strategiskt (global distruberingsstruktur) vs Operativ (lagerplanering)
Olika fokus: enskilt företag / gränssnittet mellan företag / helheten (supply chain)

Leveransservice & lönsamhet
Om vi sänker kostnaderna så blir leveransservicen sämre. Om vi ökar högre service blir det
dyrare. Genomloppstiden är väldigt kostnadsorienterad. Ledtiderna är mer
serviceorienterade.

Logistiksystem
Inkluderar alla materialflöden och lager samt funktioner som berör detta såsom inköp,
marknadsföring, planering och styrning.

Logistikröret
De steg som komponenter genomgår för att ge en färdig produkt. Materialförsörjning,
produktion och distribution. Mellan dessa tre delar finns order/leverans samt lager. Längden
på röret representerar genomloppstid.

Orderprocess
Inkluderar orderläggning, ordermottagning och orderbehandling.

Leveransprocess
Inkluderar färdigställande av order, transport och inleverans till kund.

Kundorderpunkt (KOP)
Den punkt i logistikröret där kundens order når leverantören. Kan vara i distrubition eller
produktion. Anpassas produkten av ordern eller påverkas enbart distributionen av ordern?

Genomloppstid
Minskad GLT leder till kortare eller säkrare ledtid för kund, ökad kundnöjdhet. Minskad
kapitalbindning,, färre order i omlopp, bättre information om behovet.

Ledtidsgap
Den tid det tar från genomloppstidens start tills dess att KOP nås.

Orderledtid
Den tid det tar från KOP till slutleverans.

Produktion
Funktionell organisation
Funktionell organisation i verkstad, varje funktion, såsom borrning, är frikopplad. Funktionell
är anpassningsbar för nya typer av produkter, mer flexibelt. Högt kapacitetsutnyttjande. Låga
styckkostnader. Låg stressnivå.

Flödesorganisation
Organiserat som ett flöde genom varje funktion. Kort GLT (mindre kapitalbidning). Flexibelt
för kund. Väldigt känsligt mot störningar. Lågt kapacitetsutnyttjande

Aktiv tid
Den tid som produkten tillförs värde. Exempelvis målning.

Passiv tid
Den tid som produkten befinner sig i produktion utan att värdet ökar, alltså lager mm. Passiva
tiden är generellt väldigt stor, detta för att kunna göra stora batches och minska kostnaderna
för att ställa om maskinerna.

Lagerverksamhet
Godsmottagning
Tar emot godset och följesedel. Inrapporterar. Godsmärkningsettiket (internt).

Ankomstkontroll
Kvalitetskontroll: Många leverantörer kontrollerar sina egna varor innan leverans.
Kvantitetskontroll, viktigt för lagersaldot

Inlagring
Fastplatssystem, flytande placeringssystem eller ett blandsystem. Buffert ska placeras på ett
till verksamheten optimalt sätt.

Plockning
Plockaren till godset eller Godset till plockaren. Plockning kan ske per order, zon eller artikel.

Typer av lager:
-

Omsättningslager: precis så mycket som går åt, samma varje gång.
Spekulationslager: anpassas till framtida förväntad efterfrågan.
Säkerhetslager: införs för att kunna säkra god leveransservice. Ger stabilitet trots
försenad leverans, bristande leverans eller förändrad efterfrågan.
Säsongslager: Lagret byggs upp i tid till säsong.

Distribution
Distribution kan ske genom fyra olika kanaler
1. Tillverkare →
2. Tillverkare → Grossist →

Slutkund

Slutkund

3. Tillverkare → Grossist → Detaljist → Slutkund
4. Tillverkare →

Detaljist → Slutkund

Grossist
Grossist samlar varor från flera leverantörer och når flera kunder. Fyller en
sortimentfunktion gentemot kunden och en spridningsfunktion gentemot leverantören.

Logistikanalys
Kartläggning:
- Flödesschema: Man kan visa principiellt med flödespilar osv.
- Flödesvolymer: Man kan visualisera flödesvolymer (olika stora pilar osv).

-

Simbanediagram: olika avdelningar får olika banor.
Geografisk karta: Man kan använda geografisk karta och pilar
Tidslinje
Värdeskapande och icke värdeskapande tid.
Aktiv tid/passiv tid: när det händer eller inte händer något.

Tidsreduktion
-

Eliminera
Förenkla
Integrera
Parallellisera
Synkronisera
Förbereda
Kommunicera/informera
Höja kapaciteten

Ställtidsreduktion
Tiden för att ställa om från en aktivitet till en annan. Minskade ställtider kan kräva högre
lagernivåer om man producerar väldigt mycket av samma vara.

