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Sammanfattning
Idag är Saabs kvalitetssystem certifierat för ISO 9001, 1994 års utgåva.
Saabs högsta ledning har beslutat att uppgradera verksamhetssystemet för att
kunna certifieras för den nya utgåvan av standarden, ISO 9001:2000, som är
processfokuserad. Därför kommer företagets processer att identifieras och
beskrivas.

Detta examensarbete har utförts i Saabs monteringsfabrik med målet att
identifiera samt kartlägga de processer som finns i och i anslutning till
monteringsfabriken.

Kartläggningen utgick från befintliga rutiner och instruktioner och
anpassades därefter för att spegla det verkliga flödet så väl som möjligt.
Aktörer och aktiviteter definierades. De aktiviteter som utförs av aktörerna
beskrevs därefter i sekvensordning.

Kartläggningen resulterade i ett antal processkartor som beskriver vem som
gör vad från att en insats blir till ett utfall. En del rutiner har förtydligats och
andra har kunnat gallras bort. Förhoppningsvis kommer processkartorna att
användas för att förenkla och rationalisera processerna samt leda till ett
smidigare samarbete mellan avdelningarna på företaget.
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DISSERTATION

Upgrade to ISO 9000:2000
Assembly Plant, Saab Automobile AB

Summary
Today Saabs quality system is certified for ISO 9001, 1994-year edition.
Saabs highest management has decided to upgrade the operational
management system to be able to be certified for the new edition of the
standard, ISO 9001:2000, which is process focused. For that reason the
companies processes will be identified and described.

This degree thesis has been performed in Saabs assembly plant with the
object to identify and survey the processes in and in association with the
assembly plant. 

The survey started from existing routines and instructions and was then
adapted to reflect the actual flow as good as possible. Participants and
activities were defined. The activities that are performed by the participants
were then described in sequence order.

The survey resulted in a number of process charts that describes that is doing
what from an input becomes an output. Some routines have been clarified
and others have been eliminated. Hopefully the process charts will be used
to simplify and rationalize the processes and conduct a convenient
collaboration between the departments in the company.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund till uppgradering av kvalitetssystem
Idag är Saabs kvalitetssystem certifierat för kvalitetsstandarden ISO 9001,
1994 års utgåva. För att kunna certifieras enligt den nya utgåvan av
standarden ISO 9001:2000 har Saabs högsta ledning beslutat att uppgradera
verksamhetssystemet för hela företaget.

Arbetet med förändringen av kvalitetssystemet startades under 2001 och för
att driva projektet har arbetsgrupper utsetts. De förändrade krav en
uppgradering kommer att innebära har identifierats.

1.2 Syftet med examensarbetet
Syftet med examensarbetet är att kartlägga de processer som finns i och i
anslutning till monteringsfabriken. Det kommer att innebära att
verksamhetssystemet anpassas till hur arbetet utförs i verkligheten.
Processbeskrivningarna visar vad processerna innehåller, hur genomförandet
sker samt är användbara vid analys av insatser, utfall, aktiviteter,
informationsflöden m.m.

1.3 Examensarbetets mål
Målet med det här projektet har varit att identifiera samt kartlägga
monteringsfabrikens processer samt gränssnitt mot denna.
Processbeskrivningarna var avsedda att dokumenteras i ett datasystem där
det skulle sammanlänkas med befintliga rutiner och instruktioner.

1.4 Avgränsningar
Identifiering av förändrade krav samt gapanalys av kravelementen var
genomförd före projektets start. Implementering av nytt system i
monteringsfabriken ska ske efter examensarbetets slut.



Uppgradering till ISO 9000:2000 2002-06-07
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

- 2 -

1.5 Metod
Före projektets start gjordes en litteraturförstudie. Första steget var att
identifiera och beskriva processer och roller. Befintliga rutiner och
instruktioner gallrades och uppdaterades. Företaget gav även en utbildning i
ritprogrammet Visio.

2 Företagspresentation Saab Automobile AB

2.1 Historia
När andra världskriget närmade sig slutet i början av 1940-talet förutspådde
Saab, som då var flygplanstillverkare, en minskad efterfrågan på flygplan.
En avveckling av flygplansindustrin var inte aktuell, eftersom regeringen
inte ville att Sverige skulle stå utan en militär flygplanstillverkare vid en
eventuell ny konfliktsituation i Europa. Att enbart styra över produktionen
till civil flygplanstillverkning var inte heller ett alternativ, marknaden var
fortfarande för liten, så Saab var tvungna att leta efter en annan lösning.
Bland förslagen som togs fram fanns köksutrustning, prefabricerade hus,
motorcyklar, men liksom ett par andra flygplanstillverkare i Europa ansåg,
verkade det mest lämpligt att börja tillverka bilar. Konstruktionsarbetet satte
igång och i början av 1950 startade serietillverkningen. Resultatet, Saab 92,
var en liten och enkel konstruktion. Till en början var alla bilar lackerade
gröna, en färg som elaka tungor hävdade att Saab kommit över billigt från
militären [1].

2.2 Saab Automobile AB idag
Idag är Saab helägt av General Motors, GM. Saab finns representerat i
Trollhättan, Södertälje, Nyköping, Göteborg samt Nystad i Finland.
Sammanlagt sysselsätts ca 10 000 anställda.

Varumärket Saab skall kännetecknas av dynamiska bilar med inspiration
från sitt skandinaviska ursprung. Där en karakteristisk design, hög
prestanda, enastående säkerhet och överlägsen förarkontroll är de fyra
hörnstenarna.
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3 ISO 9000:2000
En organisations syfte är att nå de resultat som eftersträvas, vilket kräver att
organisationen beskriver vad den vill åstadkomma och för detta tillsätter
lämpliga resurser. Verksamheten kan bedrivas på flera olika sätt, mer eller
mindre genomtänkt. ISO 9000 är i första hand ett hjälpmedel, en bas för att
kunna styra och förbättra kvaliteten på organisationens produkter och
processer. Systemet skall vara väl dokumenterat, för att kunna användas
både som stöd i det dagliga arbetet och som en bas för kvalitetsrevisioner.

3.1 Bakgrund ISO 9000-serien
Den organisation som ansvarar för ISO 9000, International Organization for
Standardization, är en sammanslutning som arbetar med standardisering [2].
Över 100 länder är via sina nationella standardiseringsorgan anslutna till
organisationen, som har sitt administrativa säte i Genève. Sverige är anslutet
genom Standardiseringskommissionen i Sverige, SIS.

Den första utgåvan av ISO 9000-serien kom 1987. Inspirationen var hämtad
från den brittiska standarden BS 5750, som i sin tur har starka drag från
MIL-Q-9858 från 1959. MIL-Q-9858 har sitt ursprung i NATO-standarden
AQAP-1 från 1940-talet och amerikanska flygvapnets standard från 1930-
talet.

I de tidigare utgåvorna av ISO 9000 finns det några brister. Exempelvis var
standarden defensiv, produktorienterad, samt saknade inriktning mot
ständiga förbättringar. Efter en omprövning av hela ISO 9000-serien,
fokuseras nu starkt på processledning och ständiga förbättringar.

3.2 Allmänt om nya ISO 9000-serien
Den nya utgåvan av ISO 9000-serien består av tre delar, ISO 9000, ISO
9001 och ISO 9004 [3].

� ISO 9000 innehåller en allmän vägledning om synen på kvalitet och
intressenternas behov. Ett stort avsnitt behandlar definitioner av olika
begrepp som hjälper till att förstå och ta till sig ISO 9000-serien.
Intressenter kan vara kunder, leverantörer, samhälle, ägare, medarbetare
m fl. Kvalitetsledningssystemets syfte är att öka möjligheterna att uppnå
intressenternas ständigt förändrade krav och förväntningar.

� ISO 9001 är kravstandarden. Kravstandarden är kundinriktad, med hjälp
av kvalitetsledningssystemet kan organisationen säkerställa att kundens
önskemål omsätts till varor och tjänster. I ISO 9001 ingår även en del
krav som kan finnas i lagar och förordningar. En organisation kan visa att
den klarar kraven i standarden genom att låta ett certifieringsföretag
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bedöma hur organisationen uppfyller kraven. Är kraven tillgodosedda kan
ett certifikat på detta utfärdas.

� ISO 9004 ger vägledning för verksamhetsförbättring. ISO 9004 har
samma principer för kvalitetsledning som ISO 9001, men ger råd och
rekommendationer och är tänkt att användas som ett underlag i
kvalitetsutvecklingsarbetet.

3.3 Ledningssystem för kvalitet
För att en organisation ska ge goda resultat krävs det att organisationens
syften identifieras, det vill säga hur organisationen på bästa sätt kan
tillfredsställa dess intressenter. Organisationen bör därför skaffa kunskap om
vilka intressenterna är och om vad de vill och förväntar sig av den. En
metod att jämföra organisationen med dess konkurrenter och på så sätt
placera den på kartan är att göra en självanalys. Genom att göra en
självanalys fås en bild av hur nuläget ser ut och vad organisationen vill. Vid
en självanalys ställs frågor som sedan försöks besvaras. Exempel på en fråga
är "Hur översätts kvalitetspolicyn till mätbara mål?". En självanalys kan
vara en hjälp att skapa en väl genomtänkt strategi som är bästa vägen för
organisationen att uppnå vad den vill.

Basen för ISO 9000-serien utgörs av åtta grundläggande principer. Se figur
3.1. 

           Principer

Kvalitets-
ledningssystem

Medarbetar-
engagemang

KundfokuseringLedarskap

System-
angreppsätt

Ständiga
förbättringar Relationer med

leverantörer

Faktabaserade
beslut

Process-
angreppsätt

De åtta principerna och deras ömsesidiga samverkan är det som påverkar
intressentnyttan och vägen att nå dit. Det är därför viktigt att de fungerar väl.
Meningen är att kvalitetsledningssystemet skall fungera som ett nav mellan
de åtta principerna, så att de samspelar i harmoni och på så sätt lyfter
verksamheten.

1.  Ledarskap
2.  Medarbetarengagemang
3.  Kundfokusering
4.  Processangreppsätt
5.  Faktabaserade beslut
6.  Relationer med leverantörer
7.  Ständiga förbättringar
8.  Systemangreppsätt

Figur 3.1 Nya ISO 9000-seiens åtta principer.
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4 Linjeorganisation
En vanlig uppdelning av en organisation är en så kallad linjeorganisation.
Den har fördelen att det finns tydliga ansvarsområden mellan funktionerna
och att det är lätt att uppfatta vem som bestämmer över vem och vad.
Funktionerna inriktar sina krafter på sina egna mål. Risken med detta sätt att
arbeta är att avdelningarna endast fokuserar det egna resultatet och då
glömmer helheten. Murar byggs upp mellan avdelningarna vilket ofta ger
upphov till kamper om ”revir”. Gränserna gör även att risken för
suboptimering är stor.

Chef avd A

Order

Chef avd B

Tillverkning

Chef avd B

Leverans

KUND
behov

KUNDs
behov uppfyllt

Chefen fokuserar
på eget funktionellt

område

"Ägare" till
processen saknas

Barriärer mellan funktioner
Kundtillfredställelse
och processmätetal

mäts sällan

I en organisation finns alltid ett nätverk av processer, som avgränsas mellan
funktionerna. När ett fel eller en avvikelse uppstår i en process, exempelvis
när någon information inte når fram på rätt sätt, tas tillfälliga lösningar
snabbt fram för att klara sig ur situationen. Därför är många processer i en
organisation ofta komplexa. Energi och resurser skall därför inte läggas på
”brandsläckning” utan på ständiga processförbättringar. Den information
som fås från avvikelserna skall användas för att analysera de bakomliggande
skälen till variation i processresultatet. 

5 Processer
Processtänkandet genomsyrar hela ISO 9000-serien. Den talar om att
identifiera de processer verksamheten består av samt att kartlägga
ordningsföljder och samband. Genom att beskriva organisationen som
processer finns begripliga underlag för att förbättra och förenkla
verksamheten.

5.1 Definition av process
Inom kvalitetsområdet menas med process en serie av sammanhängande
aktiviteter. Processen förädlar en vara eller tjänst för att tillgodose kundens

Figur 4.1 Tänkbara problem i en linjeorganisation.
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behov. Processen är kontinuerlig och repetitiv. I varje process finns minst en
leverantör som levererar indata och en kund som är mottagare av utdata.
Med andra ord är en process det som händer i företaget, steg för steg, tills
kunden får sin produkt. Aktiviteterna består av dels av arbetsuppgifter och
dels av kommunikationsvägar mellan medarbetarna [4].

Exempel på vanliga processer:

� Produktutvecklingsprocessen

� Tillverkningsprocessen

� Försäljningsprocessen

� Order-/leveransprocessen

� Inköpsprocessen

5.2 Olika typer av processer

5.2.1 Kärnprocesser
Processer kan ha olika omfattning. Vissa är övergripande och löper genom
hela företaget. De benämns vanligen kärnprocesser eller huvudprocesser
och är den högsta nivån på ett företags processkarta. En kärnprocess börjar
med ett kundbehov och slutar med en leverans av en produkt, det är alltså
dessa som skapar direkt värde för kunden.

5.2.2 Delprocesser
Om en organisation inte är väldigt liten, blir kärnprocesserna en väldigt stor
och otymplig beskrivning. Det är då bra att dela upp dem i mindre
delprocesser. Precis som en kärnprocess kan bestå av flera delprocesser kan
det även vara nödvändigt att i sin tur dela in delprocesserna in i ytterligare
delprocesser.

5.2.3 Stöd- och ledningsprocesser
I en organisation krävs även processer som inte skapar direkt värde för
kunden. Ett exempel är anställningsprocessen. De kallas stödprocesser och
är viktiga för att kärnprocessen skall fungera. Även ledningen ingår i
processer, ledningsprocesserna. Ledningen ska aktivt agera genom att ”äga”
de processer som särskilt berör dem samt genom att visa visioner, policy,
mål m.m.
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6 Processledning

6.1 Bakgrund till processledning

6.1.1 Traditionellt förändringsarbete
Traditionellt kvalitets- och förbättringsarbete har några gemensamma
kännetecken [5]. En grupp av kreativa människor arbetar fram
häpnadsväckande evenemang och storslagna förändringsplaner. På kort tid
ska man genom att fokusera på ett visst antal punkter, nå otroliga mål och
ambitionerna är på topp. Man erkänner gärna att tidigare projekt inte
fungerat särskilt väl, men man bedyrar att just detta projekt man som nu
startar upp skall vara det som ger det stora genombrottet. Men efter ett tag,
när nyhetens behag har lagt sig, rinner projektet ändå ut i sanden. Behovet
av förändring kvarstår dock. Så småningom har man hittat på några nya
punkter att fokusera på och en ny projektkarusell är igång. Människor som
deltagit i ett antal dylika projekt, inser att det är lugnast att ligga lågt tills
stormen är över.

6.1.2 Exempel på orsaker till misslyckande
� Vad men inte hur - En chef ska motivera sina medarbetare, fatta

faktabaserade beslut, främja temaarbete osv. Tyvärr är det få chefer
som har fått reda på hur de ska göra. Därför finns inget samband
mellan ord och handling, vilket medför att resultatet uteblir.

� Hårda faktorer - Studier av projekt har visat att de mänskiga
aspekterna ofta glöms bort. Istället fokuseras enbart hårda faktorer
som mål, resurser, kalkyler och analyser.

� Brist på uthållighet - Många ledare vill ha snabba resultat. Tyvärr så
snabba att inget resultat hinner visa sig. Istället läggs projektet ner
och alla pengar som lagts på det är slängda i sjön.

� Konsulter – Det är vanligt att anlita konsulter för att exempelvis göra
analyser och ta fram lösningar, vilka kan vara alldeles utmärkta.
Problemet uppstår när lösningarna skall överföras till praktik av
människorna i företaget. Ingen delaktighet skapas och lösningarna
känns främmande. När konsulterna lämnar företaget, lämnar också
kompetensen företaget.

6.2 Modell för processledning
Processledning innebär kontinuerlig ledning och förbättring av processer. I
litteraturen används ofta termen ”business process” eller affärsprocess på
svenska. Det ena skälet till att denna term används är för att klargöra att med
”processer” inte enbart menas produktionsprocesser utan alla processer inom
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affärsverksamheten. Det andra skälet är för att poängtera vikten av att se
processer ur en bred synvinkel tvärs över organisatoriska gränser.

För att lyckas med processledning krävs ett bra arbetssätt. En typisk modell
för detta är en ”fem-fas-modell” enl. figur 6.1.

Organisera för
förbättring

-
Startfasen

Analysera nuläget
-

Förstå processen

Strömlinjeforma
-

Problem-
lösningsfasen

Säkra kvalitet
-

Dokumentera
Förbättringsfasen

6.3 Organisera för förbättring - Startfasen

6.3.1 Vision och mål
Första steget i ett förbättringsarbete är att identifiera dess syfte. Ledningen
bör enas kring en vision. Visionen skall ge en tydlig bild av framtiden.
Utifrån visionen väljer ledningen sedan angreppssätt och sätter upp mål samt
delmål. Vid val av mål är det viktigt att de är realistiska så att de verkligen
kan uppnås. Är det för svårt att nå målen, finns det risk att motivationen hos
medarbetarna sjunker, när ansträngningarna inte ger någon belöning.

6.3.2 Företagets processer
En av de viktigaste uppgifterna för ledningen är att identifiera företagets
processer. Genom att kartlägga företagets kunder både interna och externa,
vilka produkter företaget levererar, vad som händer i organisationen innan
kunden får sin produkt, så kan företagets kärnprocesser identifieras. En av
svårigheterna med detta är att definiera gränssnitten. Två chefer som
ansvarar för var sin funktion kanske nu hamnar i samma kärnprocess, vilket
medför att den ena chefen upplever sig underställd den andra. Det är då
viktigt att se upp för fällan att definiera kärnprocesserna funktionellt, för att
komma runt konflikter.

6.3.3 Processägare
Ledningen ska till varje kärnprocess utse en processägare. Processägaren är
den person som ska ansvara för att processen fungerar effektivt och är
lönsam. Processägaren måste ges befogenheter att göra förändringar i hela
processen, det vill säga över alla funktioner som korsar processen.
Processägaren är även den som leder arbetet att ständigt förbättra processen.

Processägaren skall vara en person som redan är involverad i processen samt
har bra kunskap om den. Det är även viktigt att personen har förmågan att
leda och genomdriva förändringar i hela processen.

Figur 6.1 Typisk arbetsgång vid processledning.
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6.3.4 Delprocessägare
Eftersom en kärnprocess ofta är omfattande, kan många gånger
processägaren endast leda och förbättra processen på en övergripande nivå.
Det är dock nödvändigt att även de ingående delarna i en kärnprocess leds
och förbättras. Delprocessägarna får motsvarande roll som processägaren
fast på en lägre nivå.

6.3.5 Processteam
Processteamet består av personer från de funktioner som ingår i processen.
Medlemmarna ska inte bestå av avdelningschefer utan av människor med
både kunskap och praktisk erfarenhet om hur det dagliga arbetet utförs.
Människor som är direkt berörda av de problem som identifieras under
arbetes gång. Det kan även vara bra att ha med någon helt utomstående i
teamet som inte arbetar i processen, någon som med ett mer
förutsättningslöst sätt kan se på processen och ifrågasätta traditionella
arbetsmetoder.

En viktig aspekt att ta hänsyn till är att teammedlemmarna inledningsvis ser
sig som sina respektive funktioners representanter. Vilket kan leda till att
medlemmarna sätter funktionens intressen före uppgiften att utveckla
processen. Det beror på att medlemmarna känner starkare grupptillhörighet
till funktionen än till processteamet. Det är därför mycket värdefullt att
utveckla teamkänslan.

Processteamledaren är den som leder teamets arbete. Processteamledaren
skall ha kompetens i systematiskt utvecklings- och förändringsarbete.

Processteam kan behövas både på kärnprocessnivå och på delprocessnivå.

6.4 Analysera nuläget - Förstå processen
Processkartläggningen beskriver hur verksamheten fungerar idag. Den visar
vad processerna innehåller, hur genomförandet sker och vem som gör vad.
De är även till hjälp som underlag för analys av processens insatser, utfall
och aktiviteter.

6.4.1 Kartläggning
En av de första uppgifterna för processteamet är att göra en kartläggning.
Kartläggningen ska återge det verkliga flödet i processen. Därför är det
viktigt att beskriva hur arbetet faktiskt fungerar. Inte hur det borde fungera.
Det är endast då problem och störningar som döljer sig kan komma upp till
ytan. En process har ett förväntat utfall som presteras av ett antal
processdeltagare/funktioner som utför aktiviteter. Slutligen finns det en
insats som fordras för processerna. Ofta är utfallet från en process även
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insatsen till en annan process. Genom att rita upp vem som gör vad av
aktiviteterna samt i vilken ordning de sker fås en processkarta.

Insats

Aktivitet 1 Aktivitet 2

Aktivitet 3

Aktivitet 4

Utfall

Informations
-utbyte

Aktör A

Aktör B

Aktör C

Kartläggningsarbetet skapar en bred förståelse för helheten eftersom det sker
tvärfunktionellt vilket i sin tur leder till att barriärer mellan avdelningar
elimineras.

6.4.2 Avstämning
Med de aktörer som ingår i processerna, stämmes processkartornas
överensstämmelse med verkligheten av. Det görs för att få reda på fel och
brister som gjorts vid kartläggningen. Genom att låta aktörerna komplettera
och lämna synpunkter, skapas även delaktighet eftersom de får påverka
innehållet samtidigt som det blir diskussioner om hur arbetet går till.

Med jämna mellanrum bör processteamet stämma av arbetet med
Processteamledaren och ledningsgruppen. Det är bra om medlemmarna
under avstämningen ställer och svarar på frågor som

� Uppnår vi syftet?

� Är gruppdynamiken bra?

� Är någon dominant?

� Får alla möjlighet att säga sitt?

� Hur fungerar chefens medverkan?

� Hur agerar processägaren/handledaren?

� Finns kompetensbehov?

Figur 6.2  Exempel på processkarta. Aktörerna A-C utför aktiviteterna 1-4.



Uppgradering till ISO 9000:2000 2002-06-07
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

- 11 -

� Är någon negativ eller orolig?

6.4.3 Inventera problem
Vid genomgången av processkartorna finns det möjlighet att upptäcka
problem och komplettera dem med saker som glömts. Det bör även ställas
frågor som: Varför ser processen ut som den gör?, Hur bra är processens
förmåga? osv. För att problem ska kunna komma upp till ytan. 

6.5 Strömlinjeforma - Problemlösningsfasen

6.5.1 Utarbeta lösningsförslag
Vid kartläggningen identifierades ett antal problem. De bör nu prioriteras så
att teamet försöker lösa ett problem i taget. Vid problemlösningen definieras
problemet och orsaken till det fastställs. En uppfattning om problemets
storlek och vad problemet kostar bör uppskattas. För att ta fram
lösningsförslag kan med fördel tekniken brainstorming användas.

6.5.2 Genomföra lösningsförslag
Processteamet kan med sin helhetssyn värdera hur ett lösningsförslag
påverkar andra funktioner och avdelningar. Om processteamet fattar beslut
om att gå vidare med ett lösningsförslag, lägger teamet upp en plan för hur
förändringarna skall implementeras. Det är viktigt att mätpunkter tas fram
och att det avgörs hur mätningen skall utföras. Syftet är att kunna stämma av
måluppfyllelse och få bekräftelse på att de resultatförbättringar som väntats
har uppnåtts. Mätningen skall påbörjas före förändringen.

6.5.3 Utvärdering av lösningsförslag
Utvärderingen ska leda till att slutsatser kan dras om huruvida genomförda
förändringar lett till förbättringar, så att beslut kan fattas inför vidare
åtgärder inom organisationen. Även oförutsedda konsekvenser förändringen
kan ha medfört bör utredas. Under arbetets gång är det viktigt att
kommunicera med medarbetarna så att delaktigheten inte blir försummad.

6.6 Säkra kvalitet - Dokumentera
Kvalitetssäkring syftar till att förebygga att avvikelser uppstår, att indikera
avvikelser och att åtgärda avvikelser. Genom att skriva rutiner och på så sätt
dokumentera processen fås bestående förändringar.

En rutin beskriver hur ett arbetsmoment genomförs och vem som gör det.
Vid en förändring i en process uppdateras rutinen och de som berörs av den
får snarast tillgång till den.
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Processkartan, som togs fram vid kartläggningen, beskriver vem som gör
vad och hur. Processkartan är en naturlig beskrivning av hur rutinerna
hänger ihop. Det gör att rutinerna blir levande som en del i det dagliga
arbetet samt skapar engagemang och delaktighet. 

6.7 Förbättringsfasen
Syftet med förbättringsfasen är att kontinuerligt förbättra organisationens
processer.

6.7.1 Processägarens roll
Processägaren uppgift och ansvar är att i återkommande sammanträden driva
processteamets arbete vidare genom att

� styra processen mot vision och uppsatta mål.

� följa upp processens effekt och/eller effektivitet via mätetalen.

� stämma av genomförda förbättringar.

6.7.2 Processteamets roll
Processteamet fortsätter att utveckla processen genom att

� föra en regelbunden kommunikation med kunderna.

� ständigt använda processkartan som underlag vid förbättringar.

� mäta och följa upp processmätetalen och använda resultatet för att ta fram
ytterligare förbättringar.

Teamet sammansättning av medlemmar bör både bestå av personer med
längre erfarenhet och nybörjare, vilket kräver att medlemmarna efterhand
byts ut.

7 Saabs angreppssätt för processledning
För att Saab i framtiden ska prestera bättre resultat har ledningen på Saab för
avsikt att processorientera företaget. Ett delmål på vägen är att kunna erhålla
ett ISO 9001:2000 certifikat. Saab är idag organiserat i en linjeorganisation.
I ett första steg planeras ingen omorganisation utan processerna kommer att
beskrivas tvärfunktionellt i linjeorganisationen.

Processledningsarbetet kommer på Saab pågå under en längre tidsperiod.
Arbetsgrupper som kommer att vara verksamma i processledningsarbetet har
startats upp.
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7.1 Nivåindelning av processer
Saab är en stor organisation och processbeskrivningarna kan lätt komma att
bli invecklade. För att beskriva Saabs processer delas de därför in i olika
nivåer. Lednings- och stödprocesser beskrivs på Nivå 1 och 2.

Processteamet har enats om en ritstandard som skall användas vid
dokumentering av processerna.

7.1.1 Nivå 1 – Den övergripande nivån
Nivå 1 beskriver Saabs huvudprocesser och är den högsta nivån inom
företaget. Denna nivå skall ge en sammanfattad överblick över Saabs
övergripande processer som räcker genom hela företaget samt en bild av
hårdvaru- och informationsflöden mellan processer. 

7.1.2 Nivå 2 – Sambandet mellan processer
Nivå 2 beskriver huvudprocesserna nedbrutna till delprocesser. Denna nivå
kommer att ge en djupare bild av både hårdvaru- och informationsflöden i
och mellan processer. I en del fall kommer det att vara nödvändigt att bryta
ner vissa delprocesser till ytterligare delprocesser. Det kommer dock inte
innebära en mer ingående beskrivning än vad som gäller för överliggande
delprocess.

7.1.3 Nivå 3 – Sambandet mellan aktör och aktivitet
Nivå 3 ska beskriva vilka aktörer som deltar i en process och vilka
aktiviteter de utför, från att en insats blir till ett utfall. Denna nivå är även en
grafisk beskrivning av de rutiner som berör processen.

7.1.4 Nivå 4 – Rutiner och instruktioner
Nivå 4 består av rutiner och instruktioner. Den här nivån finns redan idag på
Saab. Rutinerna beskriver i detalj hur aktiviteterna genomförs.

7.2 Processägare och processteam

7.2.1 Kärnprocessernas processägare
Ledningen har utsett processägare till kärnprocesserna. Personer som är väl
involverade i processerna har valts. Processägarna kommer att genomgå
utbildning i processledning. Utbildningen kommer också att innefatta deras
roll som processägare.
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7.2.2 Företagsövergripande processimplementeringsteam
I det företagsövergripande processimplementeringsteamet finns
representanter från Saabs funktioner. Representanterna kommer främst från
kvalitetsstödsfunktioner som har en gedigen erfarenhet och kunskap om hur
arbetet bedrivs.

Det företagsövergripande processimplementeringsteamet är det som
samordnar processledningsarbetet på Saab, vilket bland annat inrymmer
nulägesanalys, kartläggning av processer och val av verksamhetssystem i IT-
miljö.

7.2.3 Kärnprocessernas processimplementeringsteam
I kärnprocesserna utförs processledningsarbetet av personer som har god
kunskap om aktiviteterna i processen. Uppdraget är i första hand att
systemet ska klara certifiering för ISO 9000:2000 under hösten 2002.
Processimplementeringsteamen kommer därför att arbeta med att identifiera
och kartlägga processer samt stämma av och uppgradera kvalitetssystemet
mot kraven i standarden.

7.3 Verksamhetssystem i IT-miljö
Idag består kvalitetssystemet av rutiner och instruktioner lagrade i pärmar,
på filareor och på intranätet. Dessa medier är spridda lokalt över Saabs
avdelningar.

När nu uppgradering till den nya standarden sker, önskas ett centralt,
övergripande system. Systemet ska på sikt, förutom kvalitet, även innefatta
Saabs övriga verksamhet.

I verksamhetssystemet kommer samtliga nivåer att finnas tillgängliga. De
kommer att vara förenade via hyperlänkar i ett webbgränssnitt.

Saabs övergripande processimplementeringsteam har kontakt med ett antal
företag som tillhandahåller ett system i IT-miljö som efterfrågas.
Upphandlingsprocessen skulle ha varit fullbordad före examensarbetets
start, men vissa omständigheter har gjort att den inte är klar.

8 Definierade kärnprocesser på nivå1
Kärnprocesserna har Saabs högsta ledning definierat enligt figur 8.1

� I Strategy & Planning-processen väljs koncept för en ny bilmodell.
Exempelvis typ av bil, storlek, formspråk etc.
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� I Vehicle Development-processen konstrueras en ny bil utifrån det
koncept som tagits fram i Strategy & Planning-processen. Utfallet är
underlag för att kunna starta produktion av en ny bil.

� Order to Delivery är den hårdvaruproducerande kärnprocessen.
Processen initieras av en inkommande order, den läggs in i ett
produktionsschema och material beställs från underleverantörer.
Därefter tillverkas bilen och distribueras till återförsäljare.
Produktändringar och dylikt kommer in via
Produktutvecklingsprocessen. Bilaga 1

� Produktionsprocessen är en delprocess i Order to Delivery. I
processen pressas plåtar som sedan svetsas till en kaross. Efter detta
målas karossen. Slutligen monteras den målade karossen till en
färdig bil.
Bilaga 2

� Market and Sell är den process som ska locka nya kunder till Saab.
Exempelvis kan den omfatta utformning av annonser eller utseendet
på återförsäljarnas lokaler.

� Processen Between Sales ska ta hand om kunden medan produkten
används. Bland annat kan det bestå av att tillhandahålla tillbehör som
gör bilen mer personlig eller reservdelar om något skulle0 hända
med bilen.

Strategy
& 

Planning

Vehicle
Development Order to Delivery

Customer Satisfaction

Market and Sell

Supporting Processes

Conducting Directions/Processes

Between Sales

Figur 8.1  Huvudprocesskarta, Saab Automobile AB



Uppgradering till ISO 9000:2000 2002-06-07
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

- 16 -

9 Analys av delprocess monteringsfabriken
Examensarbetet är utfört i monteringsfabriken som utgör en delprocess i
produktionsprocessen som i sin tur är en delprocess i Order to Delivery-
processen. Projektet har därför ingått som en del av det arbete som Order to
Delivery-processens processimplementeringsteam har uträttat. Genom att
använda en utomstående i processimplementeringsteamet önskades någon
med neutral syn på processerna och ett nytt synsätt.

9.1 Identifiering av monteringsfabrikens processer
För att identifiera och kartlägga processerna i monteringsfabriken nyttjades
en vägg i kvalitetsavdelningens kontorslandskap. Kartläggningen utgick till
att börja med från befintliga rutiner och instruktioner [6][7][8]. Rubriken på
de rutiner och instruktioner som fanns upptecknade i kvalitetspärmarna
antecknades på papperslappar. Lapparna grupperades därefter på väggen, så
att ett första utkast på identifierade processer formades. Mycket tid ägnades
åt att diskutera processernas samband samt gränssnitt mot andra processer
med medlemmarna i processimplementeringsteamet för att kartläggningen
skulle återspegla det verkliga flödet så väl som möjligt. 

9.2 Kartläggning av monteringsfabrikens processer
Med utgångspunkt från innehållet i de rutiner och instruktioner som
grupperats på väggen definierades aktörer i de processer som identifierats.
De aktiviteter som genomförs från att en insats blir till ett utfall
formulerades därefter i sekvensordning framför de aktörer som utför dem.
Även alternativa sekvenser förekom och togs med i kartläggningen.

I tvärfunktionella processer saknades rutiner och instruktioner för att kunna
göra en fullständig kartläggning. Berörda funktioner kontaktades som
kompletterade med rutiner och övrig information för att göra en komplett
kartläggning möjlig.

Kartläggningen resulterade i en dokumentering av processkartor, vilken
utfördes i Microsoft Office-programmet Visio.

9.3 Avstämning av kartläggning
Med aktörerna som deltar i processerna diskuterades kartläggningens
överensstämmelse med verkligheten. Där fel och brister upptäcktes rättades
och kompletterades de.

9.4 Genomgång av gap i kravelement
Genomgång av gap i kravelement gjordes från två håll. Det ena var att med
kartlagda processer som utgångspunkt, analysera eventuella gap mellan
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aktiviteter i kartlagda processer och kraven i standarden. Det andra var att
med kraven i standarden som utgångspunkt, identifiera eventuella processer
eller delar av processer som saknas för att kvalitetssystemet ska uppnå
kraven i standarden [9][10][11].

10 Resultat av identifiering och kartläggning

10.1 Monteringsfabrikens processkarta Nivå 2
Monteringsfabrikens processkarta visar sambanden mellan processer i
monteringsfabriken. I monteringsprocessen är insatsen en lackerad kaross
som monteras och genomgår hjul/ljus-inställning. Utfallet är en färdig bil
klar att distribueras. Bilaga 3

För att komma till nivå 3 kommer det att finnas länkar i processkartan till
underliggande processbeskrivningar.

10.2 Monteringsfabrikens processkartor Nivå 3
Vid kartläggningen identifierades och beskrevs underliggande processer som
gäller för monteringsfabriken. Efter diskussioner med
processimplementeringsteamet visade det sig att flera processkartor, efter en
del modifieringar, kan användas för att beskriva motsvarande processer i
övriga
Order to Delivery-process/Produktionsprocesser.

10.2.1 Ledningsprocessen
Ledningsprocessen beskriver de processer för upprättande/nedbrytning av
mål, säkerställande av resurser samt ledningens genomgång av resultat och
kvalitetsledningssystem, vilket leder till ständig förbättring och
kundfokusering. Bilaga 4

10.2.2 Kontroll av artiklar och produkter
Kontroll av artiklar och produkter utförs i tre processer; Kontroll av köpta
artiklar, kontroll av egentillverkade artiklar och produkter i produktion
(innefattar även Kontroll av produkt i monteringen beskriven nedan) och
kontroll av bilar i hamn. (Kjell Rudolfsson) Bilaga 5

10.2.3 Kontroll av produkt, Monteringen
Utifrån produktens specifikationer kontrolleras produkten i flödet. Påträffas
avvikelser initieras processen ”Felåterföring, korrigerande åtgärder” och
avvikelsen registreras i produktens handlingar. Efter slutkontroll är
produkten godkänd.
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Ett nytt krav som tillkommit i standarden är ”Repair confirmation”, vilket
innebär att omarbetningar som gjorts ska kontrolleras. Detta har förts in i
processkartan och rutiner har uppdaterats. (Eva-Lena Janson) Bilaga 6

10.2.4 Felåterföring, korrigerande åtgärder, Produktion
Vid kartläggningen visade sig att vissa processer inom felåterföring och
korrigerande åtgärder tillämpas inom hela Produktion. Därför delades
processen i två, en som gäller enbart för monteringen och en som gäller för
Produktion övergripande. (Eva-Lena Janson, Kjell Rudolfsson) Bilaga 7

10.2.5 Felåterföring, korrigerande åtgärder, internt monteringen
Vid en påträffad avvikelse i exempelvis processen kontroll av produkt
rapporteras avvikelsen till denna process. Åtgärder beror på avvikelsens art.
Utfallet är antingen en godkänd produkt eller en skrotad/omplacerad
kaross/bil. (Eva-Lena Janson) Bilaga 8

10.2.6 Produktions-PIR
Vid särskilda störningar/avvikelser utfärdas en produktförbättringsbegäran
som skickas till den som är ansvarig för problemet. Efter analys vidtas
korrigerande åtgärder som därefter följs upp. Är problemet löst kan
produktförbättringsbegäran avvecklas. (Lars Karlsson, Kjell Rudolfsson)
Bilaga 9

10.2.7 PIR från PIP till Monteringen
Processen initieras vid externa påträffade avvikelser, som är
monteringsberoende. En PIR, Product Improvement Request, skickas då till
monteringsfabrikens kvalitetsstöd. Efter att avvikelserna analyserats och
korrigerande åtgärder införts, besvaras ”PIRen”. (Lars Karlsson, Kjell
Rudolfsson) Bilaga 10

10.2.8 Internt leveransstopp
Vid störningar i produktionsflöde eller när rätt kvalitetsnivå inte kan uppnås
sammankallas till berörda parter ett internt leveransstopp, där problemet
analyseras och korrigerande åtgärder vidtas. Problemen anses avhjälpta när
de har följts upp efter en bestämd tid. (Eva-Lena Janson, Kjell Rudolfsson)
Bilaga 11

10.2.9 Direktlarm, Andonlarm
Vid upptäckt fel på kontrollstation eller i monterande lag, larmas andonvakt
i larmande lag via ett larmsystem. Felet larmas vidare till orsakande
avdelning, omarbetas och dokumenteras i produktens handlingar. (Magnus
Benjaminsson) Bilaga 12
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10.2.10 Omklassificering av karosser/bilar med kvalitetsavvikelser
Vid en så defekt kaross/bil att den ej går att omarbeta till en acceptabel nivå
tas beslut om omklassificering. En ny bil får då beställas åt kunden. För den
omklassificerade bilen undersöks behov vid yrkesskolor som medel i
undervisningen, möjligheter att använda den som tjänstebil eller som
krockobjekt. (Kjell Rudolfsson) Bilaga 13

10.2.11 Förebyggande åtgärder, Produktion
För att förhindra tänkbara avvikelser vidtas förebyggande åtgärder beroende
på vilken beskaffenhet de har. De processer som beskrivs centralt är
Kvalitetssäkring, Förebyggande underhåll och Nödlägesberedskap. De
processer som monteringen ingår i är Lokala revisioner, Processtyrning och
Identifiering av miljörisker/förebygga föroreningar. (Kjell Rudolfsson)
Bilaga 14

10.2.12 Processtyrning, Monteringen 
Med krav på en kapabel process som insats görs ett antal aktiviteter för att
nå en styrd process. Aktiviteterna fokuserar på Maskin, Människa, Material
och Metod. Resultatet följs upp. Vid identifierade avvikelser tar andra
processer hand om dessa. (Eva-Lena Janson, Jan Waern) Bilaga 15

10.2.13 Lokala revisioner
Lokala revisioner utförs på kvalitetsledningssystemet och efterlevnaden av
det samt på produkter. Revisionerna görs utifrån fastställda planer och
slumpvis urval av produkter. Eventuella påträffade avvikelser rapporteras
och följs sedan upp. Bilaga 16

10.2.14 Identifiering av miljörisker/förebyggande av föroreningar
För att kunna säkra miljön inventeras miljöaspekter på företaget som
därefter värderas. Efter en riskbedömning görs åtgärder som motsvarar
risknivån. (Kjell Rudolfsson) Bilaga 17

10.2.15 Mätning av process, Monteringen
För att kunna utföra ett ständigt förbättringsarbete krävs det att kunskap
finns om hur processerna presterar. På ett antal mätpunkter mäts processen
som sedan sammanställs till ett resultat som analyseras. (Jan Waern) Bilaga
18
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10.2.16 Underlag i processen
Med underlag menas de dokument som används för att framställa produkten.
Processkartorna beskriver hur underlagen tas fram. (Lars Andersson, Mikael
Jonson, Roger Söderlund, Martin Karlsson, Anette Nordberg)

10.2.17 Uppmärkning av bilmaterial
För att tillfredställa krav på identifiering och spårbarhet märks bilmaterialet
upp. Dokumentationsartiklar har särskilda krav på spårbarhet och märks
med en särskild symbol. Säkrade processer ser till att spårbarhet på
dokumentationsartiklar är möjlig. (Magnus Johansson) Bilaga 19

10.2.18 Materialandon
Materialandon är ett materialförsörjningssystem och används vid pallstaplat
material. När materialet börjar ta slut trycker operatören vid linan på en
knapp. När truckföraren mottagit beställningen och påbörjat hämtning av
nytt material, lyser knappen. När materialet är levererat till
förbrukningsplatsen, färdigrapporteras det och knappen slocknar. (Magnus
Johansson) Bilaga 20

10.2.19 Kanbanförsörjning
Ett annat materialförsörjningssystem är kanbanförsörjning som används för
material emballerat i lådor. När en låda är tom placeras den på ett returplan.
Ur nästa låda tar operatören ett kanbankort samt första artikel. Kanbankortet
läggs i ett fack som samlas in för skanning. Via ett datasystem får
truckföraren reda på vilket material som behövs hämtas. Materialet körs
därefter ut till förbrukningsplatsen. När truckföraren ställer upp materialet
på förbrukningsplatsen lägger den samtidigt i ett kanbankort i lådan,
följaktligen är cirkeln sluten. (Magnus Johansson)
Bilaga 21

10.2.20 Kassation av bilmaterial
Vid fel på material avskiljs materialet och märks upp. Beroende på typ av fel
så larmas Logistikberedning, ”Plocket” eller Artikelanalys. Materialet
avhämtas därefter för vidare åtgärder. (Magnus Johansson) Bilaga 22

10.2.21 Uppföljning av miljöpåverkande aktiviteter, Monteringen
För att kunna påvisa att monteringsfabriken håller utsläppen inom
gränsvärden följs somliga miljöpåverkande aktiviteter upp och redovisas för
kontrollorgan. (Eva-Lena Janson) Bilaga 23
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10.2.22 Hantering av chassinummerskylt/etikett
Chassinummerskyltar/etiketter är hårdvaluta på svarta marknaden och kräver
därför extra säker hanteringsprocess. (Magnus Johansson) Bilaga 24
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11  Slutsats

11.1 Måluppfyllelse
Monteringsfabrikens processer är identifierade, kartlagda och
dokumenterade. Beroende på att databasen för verksamhetssystemet under
examensarbetets tidsperiod ej införskaffats så har ingen sammanlänkning
mellan processerna i IT-miljö kunnat utföras.

11.2 Avslutning
� Flera processer är tvärfunktionella och gränssnitten har i en del fall

varit otydligt beskrivna. Förhoppningsvis kommer processkartorna
göra det lättare att se hur arbetet utförs samt leda till ett smidigare
samarbete mellan funktionerna.

� Vid kartläggningen visade sig en del rutiner och instruktioner vara
otydliga så att det inte framgick vem som ansvarar för vad. Detta har
i vissa fall justerats men fortfarande kan många rutiner förtydligas
vilket kan göras exempelvis vid omskrivningar.

� Ett antal rutiner visade sig vara överflödiga och har därför tagits bort.

� Den del av kvalitetssystemet som gäller för monteringsfabriken har
haft bra överensstämmelse med kravelementen i nya ISO 9000 så
endast några få gap för att uppnå till kraven har identifierats.

� Det finns troligtvis möjlighet att förbättra och rationalisera flödena i
processerna då kommer processkartorna att bli användbara.
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