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BAKGRUND TIDIGARE ARBETE

▪ QA/RA – ”Quality Assurance and Regulatory Affairs”

– IT systemvalidering inom medicinsktekniska industrin.

▪ FDA – Food and Drug Administration



KVALITETSARBETE EN DEFINITION

▪ ”Kvaliteten på en produkt/tjänst är dess förmåga att 

tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och 

förväntningar”

▪ Klefsjö

(”Kvalitet – från behov till användning”, 

Bergman och Klefsjö, 2007)



NÅGRA KVALITETSDIMENSIONER PÅ EN VARA
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(Bergman och Klefsjö, 2007)



NÅGRA KVALITETSDIMENSIONER PÅ EN VARA

▪ Exempel: En dammsugarrobot till hemmet

▪ Driftsäkerhet – hur ofta inträffar fel och hur allvarliga är de?

▪ Prestanda – hastighet, effekt, livslängd, storlek

▪ Underhållsmässighet – hur lätt att upptäcka och avhjälpa fel?

▪ Miljövänlighet – inverkan på miljön vid tillverkning och användning

▪ Utseende – design och färgval

▪ Felfrihet – inte behäftad med fel eller brister

▪ Säkerhet – orsakar inte skada på person eller egendom (även av -data)

▪ Hållbarhet – kan användas, lagras och transporteras utan försämring

(Bergman och Klefsjö, 2007)



NÅGRA KVALITETSDIMENSIONER PÅ EN TJÄNST
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NÅGRA KVALITETSDIMENSIONER PÅ EN TJÄNST

▪ Exempel: En bussresa med lokaltrafiken

▪ Pålitlighet – jämnhet i resultat, ex. punktlighet och precision

▪ Trovärdighet – leverantörens pålitlighet

▪ Tillgänglighet – hur lätt att kontakta leverantören?

▪ Kommunikationsförmåga – kunden kan kontakta lev. på ett naturligt sätt?

▪ Tjänstvillighet – viljan hos lev. att hjälpa kunden

▪ Artighet – lev. artighet, hövlighet, omtanke och vänlighet

▪ Inlevelseförmåga – lev. förmåga att se kundens behov/perspektiv/situation

▪ Omgivning – fysisk miljö där tjänsten utförs

(Bergman och Klefsjö, 2007)



KVALITETSDIMENSIONER 

EBSCO:S TJÄNSTER

▪ Det vi hanterar är en kombination av vara och tjänst. I vissa 

avseende vara och med en varas kvalitetskriterier men även en 

tjänst och en leverantörsrelation till EBSCO mfl.

▪ Vid upphandlingar och när vi ingår avtal definierar vi SLA mm som 

styr våra kriterier och förväntningar för tjänsten/varan/leverantören.

▪ När vi skriver användarvillkor definierar vi vilka förväntningar 

användarna kan ha på oss.

▪ Beroende på vara/tjänst är vissa dimensioner viktigare.

• Flygplan=Driftsäkerhet! 

• Armbandsur=Utseende? 

• Kirurgisk operation=Pålitlighet!



KVALITETSUTVECKLING

(Bergman och Klefsjö, 2007)

Kvalitetsutveckling – ständiga förbättringar innan, under och efter produktion

Kvalitetssäkring – innan produktion

Kvalitetsstyrning – under produktion

Kvalitetskontroll – efter produktion



KVALITETSUTVECKLINGENS GRUNDREGEL

▪ Det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till 

en lägre kostnad.

(Bergman och Klefsjö, 2007)



KVALITETSUTVECKLING

(Bergman och Klefsjö, 2007)

Planera

Studera Gör

Lär



ETT EXEMPEL PÅ KVALITETSTÄNK

▪ ”Fungerar våra sökverktyg och kopplingen till 

förlagen/databasen så att användarna hittar direkt 

artiklar och böcker – så behöver vi inte göra manuella 

beställningar” Eva Nilsson, Luleå universitetsbibliotek



KVALITETSARBETET VID LULEÅ UB

▪ Genomgång med långsiktiga aktiviteter en gång per 

månad under vår/höst

▪ Uppföljning av system- och kvalitetsarbetet varje 

måndag

▪ JIRA som koordinationssystem





Idag har vi i Luleå 

kvalitetsrapporter  och lokal 

spegling av publikationsdatabasen 

DiVA och bibliotekssystemet Koha. 

Imorgon samma slags rapporter 

med kvalitetstester av våra 

holdings från FTF?



HANTERING AV INFORMATION I CORAL

▪ Coral är ett viktigt verktyg för att höja kvaliteten på 

hanteringen av våra avtal, information om 

medieresurser, vår verksamhet och våra  

leverantörsrelationer.

▪ Exemplet Springer











VISUALISERING AV INFORMATION 

FRÅN CORAL – ETT FÖRSÖK TILL 

BESLUTSSTÖD
▪ I större organisationer så skapar man ofta beslutsstödsystem för att 

alla i organisationen ska utgå från samma sanning/data i sitt arbete 

(även om den sällan är helt ”korrekt”). Det är lättare att driva ett 

företag om man delar och relaterar till samma ”sanning” om läget –

än att alla har egna (excel)versioner/uppskattningar,.

▪ Ständigt pågående kvalitetsutvecklande arbete bedrivs med att göra 

grunddatat mer korrekt.

▪ OBS! Vi kan alltid skapa intressanta givande visualiseringar för 

analys, uppföljning och planering men är grunddatan inte korrekt/bra 

så blir analysunderlaget inte korrekt.















SKRÄCKHISTORIER OM STORA FEL

▪ ”När CS ringer runt berättar de tillfrågade blodisande historier om 

Excellösningar de sett. Johan Montén, konsult på Advince, minns 

hkonsolideringen för Ericssons mobiltelefonbolag fungerade på 1990-talet:

▪ – Den bestod av 250 länkade Excelark. I det 35:e arket hittade vi värdet 67 i 

en cell, utan någon förklaring av vad det stod för. Ingen visste. Om man 

ändrade värdet till 66 ändrades balansräkningen med 100 miljoner kronor, 

berättar Johan Montén.

▪ I en annan cell fanns ett decimaltal. Om det ändrades det minsta 

förändrades resultatet med flera hundra miljoner.”

▪ https://computersweden.idg.se/2.2683/1.369873/skrackhistorier-om-stora-fel

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.369873/skrackhistorier-om-stora-fel


KVALITET KOPPLAT TILL FÖRTROGENHET

▪ När vi är förtrogna med vår verksamhet, system, processer, rutiner och aktuella 

frågor så kan vi kommunicera med kunder och leverantörer med tydlighet och 

bibehållen förståelse, vilket förbättrar service och samarbete.

▪ De frågor som är komplexa finns det redan på plats ett genomarbetat svar.

▪ När oklarheter uppstår i organisationen/mötet med kund/leverantör så fångas de 

upp av det kvalitetssystem som är på plats.

▪ Genom att integrera ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete i verksamheten 

kan kvalitén höjas successivt samtidigt som anställda är trygga med sin del.

▪ Viktigt att ha ett lösningstänkande och inte fastna i gamla hjulspår som hindrar 

utveckling till det bättre, klokare och effektivare. 

▪ Tes: För att kunna agera tydligt, professionellt och välgrundat krävs förtrogenhet 

med den verksamhet som bedrivs och dess förutsättningar. Behövs förtrogenhet 

för att kunna utvecklas kvalitetsmässigt?



NÅGRA CITAT OM KVALITET

▪ ”The day we stop getting better is the day we stop being good” –

LEAX group

▪ "These virtues are formed in a man by his doing the actions“ –

Aristoteles

▪ ”All labor that uplifts humanity has dignity and importance and 

should be undertaken with painstaking excellence” – Martin Luther 

King, Jr.

▪ ”The quality of a person’s life is in direct proportion to their

commitment to excellence, regardless of their chosen field of

endeavor” – Vince Lombardi



FRÅGOR

▪ Återkom gärna med frågor på:

– ola.andersson@ltu.se

– 0920 491750




