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Sammanfattning 

Det	huvudsakliga	syftet	med	detta	examensarbete	är	att	synliggöra	dolda	
kvalitetsbristkostnader	vid	Sandvik	Coromants	verksamhet	i	Gimo.	Genom	att	synliggöra	
de	kostnader	som	uppkommer	på	grund	av	bristande	kvalitet	i	företagets	produkter	eller	
processer	kan	denna	rapport	hjälpa	företaget	med	prioritering	av	kommande	
förbättringsprojekt.	
	
Med	utgångspunkt	i	litteraturens	definitioner	genomförs	en	nulägesanalys	som	visar	vilka	
dolda	kvalitetsbristkostnader	som	uppkommer	i	verksamheten.	De	primära	dolda	
kvalitetsbristkostnaderna	som	identifierades	var:	Bristande	arbetsinstruktioner,	bundet	
kapital,	innefektiva	system,	väntetid	samt	överproduktion.	Även	tre	stycken	synliga	
kvalitetsbristkostnader	identifierades:	Kassationer,	reklamationer	samt	kontrollkostnader.	
	
Genom	en	analys	av	de	identifierade	kostnadsdrivarna	framgick	det	att	det	gav	störst	
vinning	för	företaget	att	fördjupa	analysen	av	gapet	mellan	verkliga	och	planerade	
operations‐	och	ställtid.	Den	redan	existerande	datan	som	fanns	i	produktionssystemet	
analyserades	och	ansågs	vara	delvis	missvisande	eller	felaktig.	Beslutet	togs	då	att	fokusera	
på	vad	ett	gap	kan	leda	till	och	vad	en	korrekt	tid	i	systemet	kan	användas	till.	
Fördjupningsstudien	genom	en	konsekvensanalys	ger	en	tydlig	bild	av	de	kostnader	och	
effekter	som	uppkommer	för	företaget.		
	
Ett	av	det	viktigaste	resultatet	av	detta	examensarbete	är	att	det	ger	stor	vinning	för	stora	
delar	av	verksamheten	om	företaget	aktivt	arbetar	för	att	få	tillförlitliga	ställ‐	och	
operationstider	i	sina	databaser.	

Nyckelord 
Kvalitetsbristkostnader, tillverkningindustrin, dataanalys, konsekvensanalys, 
sambandsanalys
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Abstract 
The	main	purpose	of	this	thesis	is	to	visualize	the	hidden	cost	of	poor	quality	at	Sandvik	
Coromant’s	factory	in	Gimo.	By	visualizing	the	costs	that	incur	because	of	the	lack	of	quality	
in	the	company’s	products	or	processes	will	this	report	help	the	company	with	prioritizing	
future	improvement	projects.		
	
Based	on	the	definitions	found	in	the	literature	a	situation	analysis	was	carried	out,	which	
main	focus	was	to	show	the	hidden	quality	costs	that	arise	in	the	factory.	The	main	hidden	
costs	of	poor	quality	that	were	found	were:	Deficient	workinstructions,	invested	capital,	
ineffective	systems,	waiting	time	and	overproduction.	The	analysis	also	found	three	visible	
costs	of	poor	quality:	Rejects,	reclaim	and	control	costs.	
	
By	an	analysis	of	the	identified	cost	drivers	we	revealed	that	the	greatest	benefit	the	
company	could	gain	was	from	deepen	the	analysis	of	the	gap	between	actual	and	planned	
operation/setup	time.	The	data	that	already	existed	in	the	production	system	was	analyzed	
and	was	considered	to	be	partly	misleading	or	incorrect.	The	decision	was	then	taken	to	
focus	on	what	a	gap	in	actual	and	planed	times	can	lead	to	and	what	the	correct	time	in	the	
system	can	be	used	for.	Deepening	the	study	through	an	impact	assessment	provides	a	
clear	picture	of	the	costs	and	effects	that	can	incur	for	the	company.	
	
One	of	the	most	important	results	of	this	thesis	is	that	it	provides	great	benefit	for	large	
parts	of	the	business	if	the	company	actively	works	towards	obtaining	accurate	setup	and	
operations	time	for	its	databases.	
Key-words 
Cost of poor quality, manufacturing, data analysis, impact analysis, correlation analysis. 
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1 Introduktion 
Nedan kommer arbetets problem och mål-beskrivning samt de avgränsningar och metoder 

som valts redovisas. 

1.1 Bakgrund 
På en allt mer konkurrensutsatt och global marknad är det av stor vikt att producera produkter 

som väl möter kundernas krav på produktkvalitet och pris. För att detta ska vara möjligt krävs 

det att företagen arbetar aktivt med ständiga förbättringar. För att arbetet med 

kvalitetsförbättring skall bli så effektivt som möjligt är faktabaserade beslut en förutsättning 

för att prioritera vilka förbättringsprojekt som bör genomföras. En viktig del i arbetet är att 

identifiera vilka kostnader som uppkommer i produktionen. Denna rapport har lagt stor vikt 

vid något som Lars Sörqvist(2001) skriver i förordet till andra upplagan av hans bok 

kvalitetsbristkostnader ”en viktig erfarenhet är dessutom att det ofta krävs oerhört kraftfulla 

argument för att uppnå rätt ledningsengagemang avseende kvalitets- och 

verksamhetsutvecklingsfrågor. Kunskap om storleken på verksamhetens 

kvalitetsbristkostnader skapar vanligen ett ökat intresse” (Sörqvist, 2001). Genom att 

framarbeta skarpare mätning av kvalitetsbristkostnader hoppas författarna av denna rapport 

att dessa kan ge verksamheten tydliga argument och incitament för vilka förbättringsprojekt 

som bör prioriteras för maximal vinning.  

1.2 Problemformulering 
 Vilka dolda kvalitetsbristkostnader finns? 

 Hur stor är kostnaden? 

 Vad finns det för orsaker till kostnaden? 

 Hur kan man påverka dessa orsaker? 

 Vilka följder får bristerna på verksamheten? 

1.3 Målbeskrivning 
Målet med examensarbetet är att identifiera och synliggöra dolda kvalitetbristkostnader för 

att kunna hjälpa till med prioritering av framtida förbättringsprojekt. Därefter ska en fördjupad 

undersökning av den post som bedöms kunna ge starkast argument för fortsatt 

förbättringsarbete ske. 

Eftersom företaget parallellt med vårt arbete bedriver ett projekt för att ta fram ett KPI för de 

direkt synliga kostnaderna kommer vårt fokus ligga på att identifiera kostnader som ligger 

strax under vattenytan på kvalitetskostnadsisberget.  

1.4 Avgränsningar 

 Examensarbetet kommer endast behandla Sandvik Coromants anläggning för skär- och 

ämnestillverkning i Gimo. 

 Examensarbetet utgår endast från befintliga data i Sandviks Coromants databaser. Inga 

egna mätningar kommer att genomföras. 
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 Efter identifiering av de största kvalitetsbristkostnaderna kommer arbetet fokusera på 

det område/områden som arbetet kommer fram till kan ge de största incitamenten för 

fortsatt kvalitetsförbättrande arbete. 

 Examensarbetet kommer endast behandla kvalitetsbristkostnader inom fabriken och 

kommer inte behandla kostnader för leverantörsbrister, kunders kostnader till följd av 

bristande kvalitet eller samhällskostnader. Arbetet kommer inte heller lägga stor vikt 

vid lagerhållningskostnader på centrallager. 

 

1.5 Metoder 
För att i inledningen av arbetet få en så bra bild av verksamheten som möjligt ska intervjuer 

genomföras med utvalda personer från olika avdelningar inom produktionen, allt från 

operatörer till avdelningschefer ska intervjuas för att få en bild av verksamheten brister ur 

flera olika vinklar. Dessutom ska personer i verksamhetsstödjande funktioner så som, 

kvalitetschef, kvalitetscontroller och förbättringsledare intervjuas. Med stöd från litteraturen 

ska en nulägesanalys av verksamheten genomföras där förhoppningen är att de dolda 

kvalitetsbristkostnaderna ska kunna identifieras. Författarna har för avsikt att ta tillvara på den 

kompetens som finns inom företaget och planerar därför att använda sig av tvärfunktionella 

grupper. Dessutom kommer en analys av data ur befintliga databaser att genomföras.  
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2 Litteraturstudie 
I detta kapitel beskrivs hur kvalitetsbristkostnader definieras, kategoriseras och nivåindelas i 

litteraturen. Dessutom kommer de verktyg som planeras att användas beskrivas 

2.1 Definition av kvalitetsbristkostnader 
Genom åren har det funnit många olika benämningar för att samla kostnader som uppkommer 

på grund av bristande kvalitet. Det kanske första och mest använda fram till 1980,90-talet kom 

från kvalitets gurun Joseph Moses Juran som samlade dessa kostnader under namnet 

kvalitetskostnader redan på 1950-talet. Då många anser att uttrycket kan feltolkas och 

uppfattas som om kvalitet kostar då det istället anser att det är bristen på kvalitet som kostar 

har detta uttryck gjorts om. Det har förekommit en rad olika uttryck för att samla dessa 

kostnader så som icke värdeskapande kostnader, kvalitetsrelaterade kostnader och 

kvalitetsbristkostnader. Det numera kanske mest använda begreppet och det som valts att 

användas i denna rapport är kvalitetsbristkostnader då det anses ge en tydlig förklaring av att 

det innefattar kostnader som uppkommer på grund av bristande kvalitet. 

Kvalitetsbristkostnader kommer hädanefter benämnas som KBK.  

Definitionen av vad som anses vara kvalitetsbristkostnader har också förändrats genom åren. 

Länge definierades kvalitetsbristkostnader främst som ”kostnader för avvikelser från krav ur 

ett vanligtvis mycket produktionsrelaterat perspektiv” (Sörqvist, 2001). Över tid har emellertid 

innebörden av uttrycket förändrats och utökats för att numera innefatta långt många fler 

kostnader. Den numera mest vedertagna definitionen av kvalitetsbristkostnader är ”de 

kostnader som skulle försvinna om ett företags produkter och dess olika verksamhetsprocesser 

vore fullkomliga” (Sörqvist, 2001). Det är denna definition som valts som utgångspunkt för det 

här examensarbetet.   

2.2 Kategorisering av kvalitetsbristkostnader 
Det traditionella sättet att dela in kvalitetsbristkostnaderna utgår från en modell som togs 

fram under 1950-talet och som fortfarande idag är relevant. Indelningen sker i fyra kategorier. 

Interna felkostnader, externa felkostnader, kontrollkostnader och kostnader för förebyggande 

åtgärder. 

 

I Feigenbaums modell staplas de förebyggande kostnaderna som kvalitetsbristkostnader, 

medan många anser att förebyggande arbete skall ses som kvalitetsförbättrande investering 

och därför inte ingå som en del i kvalitetsbristkostnaderna. Trots meningsskiljaktigheter mellan 

olika experter inom området så är de flesta överens om att modellen tydligt visar att ett ökat 

förebyggande arbete kan minska KBK förutsatt att besluten om förbättringsåtgärder är 

baserade på fakta(se Figur1) 
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Figur 1 Feigenbaummodell för. Bilden är inspirerad av Sörquist, 2001. 

 

2.3 Nivåindelning av kvalitetsbristkostnader 
Ett vanligt sätt att visualisera kvalitetsbristkostnader är med hjälp av det så kallade 

”kvalitetsbristkostnadsisberget” där det på ett tydligt sätt visualiseras att den största delen av 

kostnaderna ligger under vattenytan och är därför svårare att se. Med utgångspunkt i isberget 

delar Lars Sörqvist in kostnaderna fem nivåer: 

 Traditionella kvalitetsbristkostnader. 

 Dolda kvalitetsbristkostnader. 

 Förlorade intäkter. 

 Kundernas kostnader. 

 Samhällsekonomiska kostnader. 

Rapporten kommer att fokusera på de första två nivåerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Traditionella synliga kvalitetsbristkostnader 

I denna nivå placeras de kostnader som är ovanför vattenytan på isberget och som ofta är 

direkt synliga kostnader i verksamheten så som kassationer, reklamationer och omarbete. 

Kostnaderna i denna nivå är ofta relativt enkla att bestämma. De flesta företag kan utan större 

Synliga KBK 

Dolda KBK 

Förlorade intäkter 

Kunders kostnader 

Samhällskostnader 

Figur 2. Kvalitetsbristkostnadsisberget. Bilden är inspirerad av Sörqvist, 
2001. 
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svårighet mäta sina KBK till mellan 3-5% av sin omsättning (Dempsey, 2012). Vilket i ett 

genomsnittligt företag motsvarar 15-20 % av de totala KBK. Det är alltså dessa kostnader som 

brukar benämnas som synliga KBK.    

2.3.2 Dolda kvalitetsbristkostnader 

Under denna nivå placeras de kostnader som uppkommer i verksamheten, men som är svårare 

att bestämma. Flertalet av de kostnader som uppkommer till följd av kroniska problem tillhör 

denna nivå (Sörqvist, 2001).  

Många företag gör misstaget att titta för mycket på synliga KBK, alltså de kostnaderna som 

ligger ovanför vattenytan på kvalitetsbristkostnadsisberget. Enligt Padraic Dempsey(2012) så 

är en av anledningarna till detta att det är obehagligare för företagsledningen att belysa dessa 

kostnadsposter eftersom de till högre grad kan kopplas direkt till ledningen, så som ineffektiva 

system och ineffektiva angreppssätt.  

Kostnader som ofta placeras i denna nivå är förutom överproduktion, onödig tidsåtgång, 

utredningskostnader och bristande planering t.ex. 

 Effektivitetsförluster: bristande effektivitet i processer, funktioner och projekt i hela 

verksamheten (Sörqvist, 2001). 

 Medarbetarförluster: förluster orsakade av bristande eller felaktig förmåga och 

kapacitet hos verksamhetens personal (Sörqvist, 2001). 

 Överdrivet lager: för stora lager och för mycket bundet kapital ger stora kostnader 

(Dempsey, 2012) 

 Överarbete: högre kvalitet än kunden efterfrågar. 

 

2.3 Intervjuteknik 
Intervjuerna som genomförs i arbetet kommer framför allt bestå av ostrukturerade 

gruppintervjuer där personer från de relevanta delarna av företaget intervjuas. Under 

intervjuer är det viktigt att få den intervjuade att prata fritt och att intervjuaren lyssnar aktivt 

och ställer följdfrågor (Seidman, 2005). Eftersom fabriken är relativt stor och författarna av 

rapporten ej har någon tidigare erfarenhet från fabriken lades extra vikt vid följdfrågor för att 

skapa sig en uppfattning av fabrikens utformning och sammanhållning. Intervjutekniken som 

valdes var ostrukturerad, öppen intervju. Med ostrukturerad eller öppen menas att man 

minimerar de inflytande intervjuaren har på resultatet genom inte ha ett strukturerat 

intervjuschema, utan genomför mer en konversation än en intervju där man bygger vidare 

samtalet på den informationen som sägs (Dyste, 1996). Valet att gruppintervjuer ska användas 

gjordes för att lättare kunna skapa en diskussion mellan intervjuarna och de intervjuade, men 

även mellan de intervjuade. 
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3 Nulägesbeskrivning 
När detta arbete påbörjades hade fabriken till viss del en bristfällig uppföljning av kostnaderna 

som uppkommer till följd av bristande kvalitet. Detta examensarbete är ett delprojekt i ett 

större projekt och som båda startades vid samma tidpunkt för att synliggöra de KBK som finns i 

fabriken och de kostnader som kan relateras tillbaka till fabriken. Huvudprojektets primära mål 

var/är att synliggöra de traditionella kvalitetsbristkostnaderna och sammanställa dessa till ett 

skarpt KPI för uppföljning av dessa. Som en del i det större projektet ingick detta 

examensarbete som ett sidoprojekt som skulle titta på mer dolda kostnader som i 

inledningsfasen av implementeringen av det nya nyckeltalet skulle ligga lite vid sidan om. 

Hädanefter kommer nyckeltal benämnas som KPI, key performance indicator. Innan projektet 

startade hade fabriken två huvudsakliga KPI:er för kvalitetsuppföljning där det ena 

rapporterade kassationsprocent totalt på fabriken samt uppdelat per avdelning och 

kassationstyp, det andra mäter reklamationstal i PPM, antal per miljon. 

3.1 Traditionella synliga kvalitetsbristkostnader 
De poster som placerats under denna kategori har placerats här dels baserat på 

litteraturstudien som genomfört tidigare och dels på att det bedömts relativt enkla att få fram 

data på ur befintliga databaser.  

3.1.1 Kassationer 

Som tidigare nämnt är denna post något som mäts kontinuerligt på fabriken, och har så gjorts 

under en lång tid. Måttet som används är kassationsprocent. Denna post är något som 

fabriken lägger vikt och resurser på att minska. Problemet som nuvarande ledning ser med 

befintligt nyckeltal är att en kasserad produkt väger lika tungt oavsett hur mycket 

förädlingsvärde som arbetats in i produkten (Svending). I huvudprojektet pågår nu ett arbete 

för att utveckla detta KPI till att också innefatta värdet på den kasserade produkten. Vilket ger 

en bättre bild av verksamheten och bättre vägledning om var resurserna bör sättas in för att få 

så hög finansiell vinning av förbättringsprojekten som möjligt. Som tidigare nämnts läggs 

resurser på att minska kostnaderna för denna post. Arbetet som sker har visat sig ge en positiv 

effekt då siffrorna för första kvartalet 2015 visar på nedåtgående trend. Det finns en befogad 

optimism inom företaget att med hjälp av bättre mätning av kassationskostnader och 

resursanvändande baserat på mer helhetstäckande fakta att dessa siffror skall fortsätta i den 

nedåtgående trenden.  

3.1.2 Reklamationer 

Reklamationstalet som mäts i dagsläget baseras på antal reklamerade produkter per miljon 

sålda. Faktum är att ledningsrepresentanter som intervjuats vill se ett aktivt arbete för att öka 

denna siffra då det misstänks att det finns ett mörkertal som antingen löses direkt av säljbolag 

med ersättningsprodukter eller att kunden anser det inte lönsamt att genomgå 

reklamationsprocessen. För att aktivt jobba med kundernas upplevda problem krävs det att 

fabriken får kännedom om problemen.  För att på ett effektivt och kundfrämjande sätt arbete 

med produkternas specifikationer och normer behöver företaget ta del av de brister som 

kunderna upplever. Om endast en del av de brister som kunderna upplever kommer till 

företagets kännedom får företaget svårt att anpassa produktnormerna efter vad kunderna 

efterfrågor vilket kan leda till att företaget har vissa produktnormer som med marginal 

överträffar kundnyttan. Det har framgått i flertalet intervjuer att många i verksamheten anser 
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att de allt för snäva interna produktnormerna är en stor anledning till kassationstalen och att 

vissa av de defekter som företaget kasserar för inte påverkar de egenskaperna kunderna 

efterfrågar.  

I huvudprojektet pågår just nu ett arbete för att utveckla detta mätetal så att det även tar 

hänsyn till kostnader för återköp från kund och tillverkning av ersättningsprodukter.  

3.1.3 Kontrollkostnader 

Företaget tillämpar i dagsläget operatörkontroll. Operatörskontrollen utförs som ordet antyder 

av operatören som utför operationen. Kontrollen utförs för att säkerställa bland annat att 

maskinen är rätt inställd och ger operatören möjlighet att justera inställningar under pågående 

tillverkningsorder. På så sätt minskar operatörkontrollen risken för att hela ordern behöver 

kasseras om avvikelse skulle uppstå under tiden tillverkningsordern bearbetas. I 

operatörskontrollen ingår även en grannkontroll som innebär att en kollega också kontrollerar 

produkterna. Denna grannkontroll genomförs för att minska den mänskliga faktorn och 

minimera risken för genomsläppta fel. Förutom operatörskontrollen tillämpas även en 

statistisk kvalitetskontroll efter vissa nyckeloperationer där ett visst antal produkter ur ordern 

kontrolleras. 

En stor del av kvalitetskontrollen sker visuellt med hjälp av mikroskop och med hjälp av 

manuella mätinstrument. Förutom den manuella kontrollen utförs även mätningar av 

produktens mått och vikt med hjälp av mätmaskiner. 

Kostnaderna för kvalitetskontroll är något som företaget arbetar med att minska. Det finns ett 

långsiktigt mål att arbeta för en fullt utvecklad statistisk processtyrning som därmed kan 

ersätta stora delar av kvalitetskontrollen. Det finns dessutom en mer kortsiktig plan på 

företaget att genom en mer dynamisk urvalsprocess för kontrollerna kunna minska 

kostnaderna utan att äventyra produktkvaliten för kund. Den nya urvalsprocessen kommer att 

i större del använde historisk data om produkterna för att bestämma vilka och antalet som ska 

kontrolleras närmre. Förhoppningen är att en mer dynamisk urvalsprocess ska fånga upp en 

större del av defekterna och därigenom öka kvalitetsnivån på produkterna som når kund. 

3.2 Dolda kvalitetsbristkostnader 
De kostnadsposter som placerats under denna rubrik är brister i verksamheten som 

framkommit under nulägesanalysen och som baserat på litteraturstudien bedöms som dolda 

kvalitetsbristkostnader. Alltså kostnader som inte är direkt synliga i produktionssystemen eller 

finanssystemen.  

3.2.1 Bristande arbetsinstruktioner  för inrapportering av data 

En hög medelanställningstid på företaget gör att en stor del av kunskapen om hur arbetet och 

processerna ska hanteras och utföras lärs i större grad från en erfaren operatör än från 

skriftliga arbetsinstruktioner. Detta leder till att man tar tillvara på en stor del av kunskapen 

och erfarenheten i företaget som sedan förs vidare till de nyanställda, men det kan bli 

problematiskt när nya instruktioner ska införas. Vissa arbetsinstruktioner som handlar om hur 

man registrerar data, kan i vissa fall vara avvikande, detta beror framförallt på att denna data 

ej har en uppföljning.  Dessa bristande arbetsinstruktioner, eller bristande inlärningssätt kan 

bl.a. leda till att vissa delar av de system som används i produktionen inte kan användas till sin 

fulla potential p.g.a. att exempelvis felaktig information matas in produktionssystemet. Detta 
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leder i sin tur till att registrerad data blir svåranvänd som beslutsunderlag utan att korrigera 

den ingående data genom exempelvis filtrering. Det kan även leda till att det blir komplicerat 

att sprida best practice från ett skift till ett annat eller från fabrik till fabrik inom företaget. 

 

3.2.3 Bundet kapital 

Produktionen i Gimo består av standard- och special-produkter. Färdigställda produkter skickas 

direkt till kund för specialprodukter och till olika centrallager för standardprodukter. 

Utleveranserna sker varje dag vilket medför att fabriken i Gimo har ett väldigt litet slutlager 

som dessutom omsätts nästan dagligen. Det förekommer buffertlager mellan de flesta 

operationerna. 

Författarna anser att det finns dolda KBK för det bundna kapitalet som utgörs av det höga 

antalet produkter i arbete som finns i fabriken.  

3.2.5 Ineffektiva system 

Många system och program, som just nu används, utnyttjas inte till sin fulla potential. Detta 

beror framförallt på de ”Bristande arbetsinstruktioner”, som tidigare nämnts, som påverkar 

genom att ge felaktig data till systemet. Det beror även på att man gjort ett val att inte följa 

upp viss data och funktioner i systemen för att man inte sett behovet av den. I dagsläget har 

diskussioner angående uppföljningen och användningen av dessa funktioner startats för att ha 

ytterligare underlag för framtida förbättringsprojekt.  Resultatet av det ej fullt utnyttjade 

systemen är bl.a. att beräkning av tider och planeringen försvåras och blir mindre exakt. 

3.2.6 Väntetid 

I produktionen finns det viss väntetid mellan operationer den är dock försumbar i detta arbete. 

En stor mängd av den väntetiden som finns beror på att t.ex. en operatör har ansvar för flera 

maskiner och mer än en blir klar samtidigt, och dem måste sedan vänta på att operatören ska 

genomföra ett ställ inför produktionen av nästa order. Förutom dessa orsaker samt ifall 

maskinstopp uppstår så upplevs inte väntetid som ett stort problem. 

3.2.7 Överproduktion 

Efter intervjuer med personer på beredning har vi kommit fram till att företaget har en inbyggd 

överproduktion i sitt system. Detta beror på att företagets kundorder kräver ett exakt antal 

skär i sin order och tolererar inte ett mindre antal, detta gäller framförallt för specialorder. 

Den inbyggda överproduktionen används alltså för att minimera risken att en order måste 

startas om p.g.a. kassationer under tillverkningens gång. Om företaget i sitt system ser att 

dessa order är återkommande så sparas de överproducerade skären på lager som komplement 

för framtida order. De produkter som sällan beställs skickas för nedmalning för att kunna 

återvinna materialet i skäret. Enligt vår definition så är all produktion som inte görs mot plan 

en kvalitetsbristkostnad, men på grund av den långa ledtiden anser vi att detta i dagsläget är 

ett nödvändigt slöseri för att säkerställa en hög leveransprecision. Eftersom att 

överproduktionen är planerad så är dess kostnad inhämtningsbar från systemet.  
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4 Genomförande 
I detta kapitel beskrivs föranalysen av möjliga fördjupningsämnen och processen för val av 

fördjupningsämne, tillvägagångssätt för analys av fördjupningsämne samt konsekvensanalys 

för fördjupningsämne. Dessutom undersöks samband mellan olika kostnadsposter som 

identifierats. 

4.1 Identifierade dolda kvalitetsbristkostnader 
Under denna rubrik analyseras de brister som under nulägesanalysen identifierats som dolda 

KBK. Det presenteras en sambandsanalys för att undersöka vilka kostnader som påverkar 

varandra. Analysen ska sedan användas som underlag vid valet av fördjupningsämne. Genom 

analysen hoppas författarna kunna identifiera den post som har störst ekonomisk påverkan på 

verksamheten. 

4.1.1 Planerad överproduktion 

Hela den planerade överproduktion är enligt författarna av denna rapport en KBK. Den är dock 

nödvändig för att säkerställa en hög leveranssäkerhet. Genom att bestämma kostnaden för 

den planerade överproduktionen kan företaget få ytterligare argument för att lägga fler 

resurser på projekt vars mål är att sänka kassationsnivåerna. En sänkt kassationsnivå på den 

enskilda produktnivån kommer även leda till en sänkning av den planerade överproduktionen 

för just den produkten.  

 
Figur 3. Korrelations- och följdkarta av en planerad överproduktion 

Efter intervjuer har slutsatsen dragits att de ovan, i figur 3, är de faktorer som påverkar och 

påverkas av den planerade överproduktionen.  Som tidigare nämnts påverkas den planerade 

överproduktionen i princip bara av de kassationerna som finns. Genom att öka antalet 

produkter som produceras får man en längre ledtid per order, vilket i sin tur leder till att mer 

kapital binds av produktionen i form av material som är under bearbetning eller i buffertlager. 

Produktionen kräver även mer resurser för att kunna producera lika stor mängd order som 

normalt.  

Författarna anser att denna kostnadspost står för en stor del av de totala KBK:erna och att 

företagets fortsatta arbete genom förbättringsprojekt med inriktningen att sänka 

kassationerna även kommer att sänka den planerade överproduktionen. 
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4.1.2 Kostnaden av kvalitetskontroller vs processtyrning 

Ett ämne som tidigt i arbetet togs upp var kostnaden av kvalitetskontrollerna, och hur stor del 

av de kostnaderna man kan minska med hjälp av statistisk processtyrning. I dagsläget finns 

möjligheten att använda processtyrning inbyggt i en del av maskinerna, men den används inte 

till sin fulla potential. Man förlitar sig istället på en kvalitetskontroll för att säkerställa att 

kunden får rätt kvalitet på produkterna. Ledningen och förbättringsprojekt arbetar 

kontinuerligt mot att utnyttja statistisk processtyrning samt mer operatörskontroll i 

produktionen för att minska behovet av kvalitetskontroller och därmed kostnader kopplade till 

dem.  

 

 

 
Figur 4. Korrelations- och följdkarta av kvalitetskontroller 

Som man ser i figur 4 ovan så påverkas kvalitetskontrollerna primärt av två faktorer, brister i 

produktionen och bristande processtyrning. Sambandsanalysen visar också att de primära 

kostnaderna som uppkommer, är kostnaden för kontrollpersonal, kontrollutrustning samt att 

det ökar produktionens ledtid genom att addera ytterligare operationer. En ytterligare nackdel 

med kvalitetskontroll jämfört med processtyrning är att en statistisk kvalitetskontroll riskerar 

att släppa igenom fel som är av stokastisk typ. Urvalsprocessen för hur många produkter som 

ska kontrolleras i kvalitetskontrollen per order är just nu oberoende av orderns storlek eller 

felintensitetshistorik på produkten. Det ska inom en snar framtid införas dynamiska kontroller 

som baserar antalet kontrollerade produkter på bl.a. dessa två tidigare nämnda faktorer.  Med 

hjälp av kvalitetskontrollerna så bör företaget höja sina interna kassationsnivåer och fånga upp 

felet innan det når kunden, vilket kommer sänka reklamationerna från den externa kunden. 

Dessa två tillsammans med en ökad användning av statistisk processkontroll, för att få 

stabilare operationer, leder till att produkterna som levereras håller en högre kvalitet, vilket 

leder till en högre kundtillfredställelse. 

4.1.3 Underhåll 

En av kostnadsposterna som uppkom under nulägesanalysen är kostnader för 

maskinunderhåll. Det har förekommit diskussioner om huruvida underhåll skall ses som en 

kvalitetsbristkostnad eller nödvändiga kostnader för uppehållande av kvalitetsnivån. Det som 

författarna av denna rapport anser bör kategoriseras som kvalitetsbristkostnader är kostnader 
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för avhjälpande underhåll till följd av maskinstopp och följdkostnaderna som uppkommer på 

grund av maskinhaveri så som väntetids-, övertids-, reparationskostnader och kostnader för 

utebliven produktion.  Författarna anser att det skulle vara givande att undersöka förhållandet 

mellan preventivt- och akut underhåll och sedan följa upp om den totala kostnaden minskar 

genom att öka det preventiva underhållet.  

Genom att undersöka hur sambandet mellan olika kostnadsposter för KBK ser ut vill 

författarna på ett tydligt sätt visa på vilken vinning det kan ge att satsa ännu mer på preventivt 

underhåll.  
 

 

 
Figur 5. Korrelations- och följdkarta över kostnader som kan uppstå vid bristande preventivt underhåll 

 

Som det kan utläsas ur figur 5 kan ett utökat preventivt underhåll ge en positiv förändring av 

många andra kostnadsposter. Vilket kan ge bra incitament för fortsatta satsningar på 

preventivt maskinunderhåll. 

4.1.5 Reklamationskostnader 

Denna post utgör som tidigare nämnts ett idag kontinuerligt uppföljt nyckeltal. Anledningen till 

att denna post skulle vara en intressant att undersöka närmare är att det endast tar hänsyn till 

de mest direkta kostnaderna för reklamationerna, kostnader för återköp från kund och 

produktion av nya produkter för att ersätta de reklamerade. Det har framgått under intervjuer 

och genom databassökningar att för varje reklamation genomförs kontroller och/eller 

laboratorietester för att fastställa orsaken till den bristande produktprestandan, samt att det i 

produktionen bedrivs ett omfattande utredningsarbete för att finna rotorsaken till produktens 

kvalitetsbrist. Det finns även kostnader för administrativ- och säljbolagets hantering av 

reklamationsärendena. Efter undersökningar ser författarna att det finns kostnader för dessa 

reklamationer som inte är synliga i dagsläget men som med stor sannolikhet utgör den större 

delen av kostnaderna för reklamationer.   
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Efter ytterligare undersökningar framgår det att en undersökning av dessa dolda kostnader för 

reklamationshantering i dagsläget inte på ett rättvisande sätt går att hämta från databaser 

eller produktionssystem då rutiner för att registrera tid för utredning, administration och 

kontroller/tester saknas. 

 

 
Figur 6. Kostnader som finns för reklamationsärenden 

4.1.6 Gap mellan planerad och verklig operationstid 

Under intervjuerna och en workshop som genomfördes vid starten av företagets 

kvalitetsbristkostnadsprojekt har det tydligt framkommit att det finns en vilja i ledningen såväl 

som inom produktionen att utnyttja den rapporterade operationstiden för att analysera 

verksamhetens processer. I dagsläget används inte dessa data i den utsträckning som önskas. 

Förhoppningen är att kunna använda dessa data för att identifiera avvikelser från planerad 

operationstid och mäta denna avvikelse som en kvalitetsbristkostnad. Förutom att detta gap 

kan användas för uppföljning av KBK så finns det stor vinning med att analysera dessa data.  

 

 
Figur 7. Korrelations- och följdkarta av en avvikelse från planerad tid 
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4.2 Val av fördjupningsämne 
Det har lagts stor vikt och mycket tid på att analysera de identifierade dolda 

kvalitetsbristkostnaderna, valet gjordes mot bakgrunden att synliggöra en av dem viktigaste 

kostnadsposterna men också med avseende på att ge verksamheten viktig information för 

fortsatt förbättringsarbete. Analysen visar att det inte är självklart att det är den största 

kostnadsposten som bör attackeras först. En viktig del av analysen har handlat om att 

identifiera sambanden mellan de olika kostnadsposterna. Detta har gjorts genom en 

sambandsanalys där det med hjälp av olika funktioner i organisationen diskuterats på vilket 

sett de olika posterna förhåller sig till varandra. Delar av analysen finns att se i figur 3-7.  

Analysen visar att överproduktionen till väldigt stor del är en följd av kassationer och att en 

minskning av överproduktionen utan kundpåverkan endast är möjlig genom att minska 

kassationstalen.  

Analysen visar också att de godkända reklamationerna till stor del beror på brister inom 

produktionen så för att få ned kostnaderna för reklamationer krävs ett aktivt arbete med 

förbättring av produktionen. De största drivkrafterna till det arbetet är inte kostnader för 

reklamationer utan dessa utgör en mindre del av de kostnaderna som kan kopplas till 

produktionen. Mot den bakgrunden bedöms inte dessa kostnader som avgörande för det 

fortsatta arbetet. Dessutom har det framkommit att ledningen i dagsläget vill arbeta för att 

öka reklamationstalet genom att synliggöra det mörkertal som misstänks finnas, för att 

därmed bättre synliggöra de problem kunder upplever, och med hjälp av informationen 

fortsätta arbetet för ännu bättre produkter till kunderna. 

Kostnaden för kvalitetskontroll är något som i skrivandets stund är på gång att implementeras 

som en del i nyckeltalet för kvalitetsbristkostnader. Normalt är denna post något som i 

litteraturen är placerad som en dold kostnad, men med anledning av att den finns att hämta ur 

befintliga system och databaser så har den placerats bland de synliga kvalitetsbristkostnaderna 

i denna rapport. En förskjutning från kvalitetskontroll till en mer utvecklad processtyrning är 

något som fabriken har som mål att genomföra. I dagsläget är kvalitetskontrollen ett 

fungerande men kostsamt sätt att säkerställa rätt kvalitet till kund. I sambandsanalysen syns 

det att anledningen att det behövs en kvalitetskontroll är att det finns produktdefekter som 

kommer av brister i produktionen och att processtyrning inte används fult ut. Det framgår 

också att det finns potential att minska kostnader för kontrollerna genom en mer dynamisk 

urvalsprocess. 

Enligt den sambandsanalys som genomfördes framgår det att eventuella avvikelser från 

planerad operationstid ger upphov till kvalitetsbristkostnader. Förutom de direkta kostnaderna 

som uppkommer vid en avvikelse från den planerade tiden så kan analysen av dessa data med 

rätt uppföljning indirekt minska kostnader för andra kvalitetsbristkostnader. 

 Effektivare och enklare mätningar av OEE(Overall equipment efficency) vilket med rätt 

angreppsätt kan hjälpa till med övergången mot processtyrning och därmed på sikt 

minska kontrollkostnaderna 

 Tydligare identifiering av problemprodukter, som med efterföljande förbättringar kan 

minska kassationer och därigenom överproduktion 
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 Verifiering av planerade operationstider. Kan ge bättre planering och därmed minska 

produkter i arbete som påverkar det bundna kapitalet. Effektivare planering kan också 

ge bättre leveransprecision. 

 Bättre verifiering av utbildningsbehov hos personal. Stabiliserar processen och 

repeterbarhet hos processen oberoende av operatör. 

Författarna av denna rapport anser att det finns stor vinning av att analysera underhålls 

systemet på fabriken då det finns en hel del kvalitetsbristkostnader som kan kopplas till 

bristande preventivt underhåll. Det pågår en utredning för att ta reda på underhållsbehovet på 

fabriken och författarna anser att det vore fel prioriterat att starta en förstudie om eventuella 

brister i underhållsprogramet mitt under pågående projekt och dessutom saknar författarna 

kännedom om hur underhållsprogramet är utformat. Däremot finns det anledning att i ett 

senare stadie införa uppföljning för att undersöka om ett ökat preventivt underhåll kan minska 

maskinstopp och den totala underhållskostnaden. 

Efter genomförandet av sambandsanalysen skapades ett genomförbarhet-vinning diagram där 

författarna vill visa hur hög vinning och hur genomförbart det bedöms vara att gå vidare och 

fördjupa analysen av de uppkomna ämnena. Placeringen av symbolerna är gjord på 

erfarenhetsmässig grund tillsammans med väl insatta personer ur organisationen.  

 
Figur 7. Visualisering av uppskattad genomförbarhet och vinning för val av fördjupningsämne. 

Baserat på denna information bedöms det ge mest vinning och störst incitament för fortsatt 

arbete mot att bestämma och därefter minska kvalitetsbriskostnaderna genom att analysera 

avvikelser från planeradoperationstid. 

4.3 Datainsamling och analys av gap mellan verklig och planerad 

tid 

Efter valet av inriktning för rapporten gjorts så genomfördes en datainsamling från 

produktionssystemen. Tillsammans med handledare på företaget togs beslutet att analysen 

skulle innefatta data från första januari 2015 och framåt. Beslutet togs tidigt att ur data som 
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samlades in skulle operationer som kunde behandla flera order samtidigt filtreras bort, detta 

beslut togs för att avgränsa projektets storlek och på grund av svårigheter i att urskilja 

operationstiden per styck per order i dessa operationer. Den hundraprocentiga kontrollen av 

order som blivit flaggade av de statistiska kontrollerna är också bortfiltrerad, detta beror på att 

dessa kostnader tas upp i den nya KPI:n och för att dem inte ingår i produktionsflödet som vi 

analyserar.  

De data som analyserades var bristfällig och i vissa fall till och med missvisande gentemot den 

verkliga tiden operationerna hade tagit. Detta berodde dels på de Bristande arbetsrutinerna 

där t.ex. pausfunktioner i programmet inte alltid används vid stopp, vilket leder till en högre 

registrerad operationstid än den egentligen är. Det beror även på att de planerade tiderna i 

vissa fall avviker från de verkliga tiderna.  

Efter diskussioner med handledare togs beslutet att fortsätta arbetet med datan och att 

producera en sammanställning av data som kan användas som en utgångspunkt för framtida 

förbättringsprojektet, ett tillvägagångssätt för att få korrekt data i systemet samt undersöka 

hur bristfällig data kan påverka produktionen.  

I vår analys identifierades fyra typer av data som är kritiska för att kunna jämföra 

operationstiden och den planerade tiden. Dels behövs en operationstid som är korrekt 

inrapporterad av operatör och som överensstämmer med den verkliga tiden operationen har 

tagit. Ett problem med att utbudet av produkter är stort och har en bred variation är att 

fastställandet av den planerade operationstiden blir väldigt resurskrävande, vilket leder till att 

man ibland fokuserar på produktgrupper istället för enskilda produkter. Den planerade tiden 

för de olika operationerna behöver vara uppdaterad och realistiskt satt efter produktionens 

kapacitet. För att kunna få en korrekt bild av tiden per produkt en operation tar är det även 

viktigt att en korrekt ställtid registreras av operatören och att den planerade ställtiden finns i 

systemet. Det går även att använda sig av maskinstopptiden för att få en mer verklig 

operationstid, den är även viktig vid beräkning av exempelvis OEE.  Med hjälp av korrekt 

inmatning av dessa fyra, eventuellt fem, tider kan man finna eventuella produkter eller 

produktgrupper vars planerade operationstid inte överensstämmer med den verkliga. Vilket 

kan användas som riktlinjer för framtida förbättringsprojekt.  
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Figur 8. Förhållandet mellan de olika tiderna. 

Diagrammet visar förhållandet mellan registrerad operationstid, tillgängligtid och planerad tid. 

Analysen visar att den registrerade tiden överstiger den tillgängliga tiden. Vilket bedöms som 

en omöjlighet. Analysen av insamlad data visar även att det finns brister i hur ställtider 

registreras i produktionssystemet. 

4.4 Konsekvensanalys 
För att på ett överskådligt sätt visualisera vilka följder avvikelser från planerad tid kan ge, 

genomfördes en konsekvensanalys. Analysen är tänkt att användas som argument för fortsatt 

förbättringsarbete. Analysen beskriver vilka konsekvenser avvikelser från planerade tider kan 

få på olika delar av verksamheten. Områdena som valdes var finans, planering, kund, personal, 

produktion samt produktionsavdelning. Vid framtagningen av konsekvensanalysen 

genomfördes tre olika sittningar en med representanter från produktionen, en med finans och 

en med kvalitetschef. 

Analysen visar att avvikelser mellan planerade och verkliga operationstider kan få långtgående 

konsekvenser för stora delar av verksamheten. Författarna vill med analysen visa att det finns 

stor potential i dessa data om de registreras och används på ett bra sätt.  

4.4.1 Finansiella konsekvenser  

 

Finansiella konsekvenser 

Felfördelad TO 

 Felaktiga PK 
o Felgrundade beslut 

 

Analysen visar att om det finns fel i den planerade tiden eller om det finns kroniska 

produktionsproblem med en produkt som gör att den ofta tar längre tid att producera kan 

detta leda till att tillverkningsomkostnaderna(TO) blir felfördelade om fördelningsbasen som 

används är tid. Vilket i sin tur kan leda till att beslut om t.ex. vidareutveckling av produkter kan 

tas på missvisande data. 

Registrerad tid Tillgänglig tid Planerad tid
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4.4.2 Konsekvenser för produktionen 

 

Produktionen 

Väntetid 
 

Köbildning 

 Hög PIA 

 

Vid analys av konsekvenser för produktionen som helhet fann författarna tillsammans med 

representanter för förbättringsgruppen och produktion att de största konsekvenserna vid 

avvikelser från plan är väntetid och köbildning. Väntetiden uppstår till stor del mellan 

operationerna på grund av att en tidigare operation har tagit längre tid än planerat vilket leder 

till att ingen av operationerna når upp till sina produktionsmål. Väntetiden kan också uppstå 

inom en operation där en operatör har hand om flera maskiner samtidigt. Väntetiden uppstår 

då om någon av maskinernas operationer avviker från planerad tid och operatören får ställ på 

flera maskiner samtidigt, vilket leder till att någon maskin får vänta tills det att operatören är 

klar med tidigare ställ. Köbildningen uppstår när en operation tar längre tid än planerat och 

därmed samlar på sig ett större buffertlager före operationen än planerat. Detta leder i sin tur 

till ett ökat bundet kapital och ökad ledtid för hela fabriken. 

4.4.3 Konsekvenser för produktionsavdelningarna 

 

Konsekvenser för Produktinsavdelning 

Utebliven inkomst 
 

Missad produktionsplan 

 Övertidskostnad 
o Spräckt budget 

 Bortprioriterat operatörs underhåll 
o Kvalitetsbrister 

 

På avdelningsnivå kan konsekvensera vid avvikelser från planeradtid bli att avdelningen inte 

når upp till produktionsmålen och därmed inte får den inkomst som budgeterats för, vilket 

leder till budgetunderskott för avdelningen. För att sedan ta igen den missade produktionen 

kan avdelningen tvingas till övertidarbete och övertidskostnader som också kan leda till 

spräckt budget. En annan risk med att planen inte nås är att kringuppgifter som 

operatörsunderhåll av maskiner och verktyg prioriteras bort vilket i sin tur kan leda till 

kvalitetsbrister, maskinstopp och en ännu mer försenad produktion. Med högre kostnader som 

följd. 

4.4.4 Konsekvenser för människor i produktionen 

 

Konsekvenser för människa 
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Missad prod.plan 

 Orimliga krav 
o Likgiltighet mot mål 

 Stress 
o Kvalitetsbrister 
o Sjukskrivning 

 

Det framgår av analysen och samtal med operatörer under projektet att dessa avvikelser även 

påverkar personalen på ett negativt sätt. Vid avvikelser riskerar operatören att missa sina 

produktionsmål vilket under samtal visat sig ge två specifika och skilda konsekvenser. Vissa 

operatörer upplever att de planerade operationstiderna är ouppnåeligt satta och blir därmed 

likgiltiga gentemot produktionsmålen eftersom de upplever målen som orimliga. Andra 

operatörer känner en stress för att försöka uppnå produktionsmålen. Stressen bedöms av 

författarna tillsammans med verksamhetsrepresentanter kunna leda till kvalitetsbrister och i 

värsta fall kan det gå så långt som till sjukskrivning. 
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4.4.5 Konsekvenser för produktionsplaneringen 

 

Planering 

Svårt att planera 

 Köbildning 

 Väntetid 

Extraarbete 

 

Som tidigare nämnts uppkommer flertalet konsekvenser för de andra avsnitten på grund av att 

planeringen av produktionen blir väldigt svår om inte omöjlig om differensen mellan planerad 

operationstid och verklig operationstid blir för stor. På grund av att planeringen spricker så kan 

kostnader för att omarbeta planen uppkomma. Dessa bör ses som en kvalitetsbrist enligt 

författarna. 

4.4.6 Konsekvenser för kund  

 

Kund 

Osäker lev.tid 

 Större lager 

 Prod. störningar 
o Badwill 

 Förlorad kund 
 

 

Avvikelser från den planerade operationstiden kan i värsta fall få konsekvenser även för kund. 

Avvikelse från plan kan medföra en längre ledtid och därmed en osäkrare leveranstid för 

specialbeställningar. En osäker leveranstid kan leda till att kunden behöver ha ett större 

säkerhetslager av produkter eller en tidigare beställningspunkt för att säkerställa att inte få 

slut på produkter. Den osäkrare leveranstiden för vissa specialprodukter kan i värsta fall leda 

till produktionsstörningar för kunden och därigenom badwill för företaget och i värsta fall en 

förlorad kund.  
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5 Resultat och slutsats 
I detta kapitel kommer resultatet av projektet redovisas, dessutom redovisas de slutsatser, 

diskussioner kring projektet och rekommendationer som framkommit under arbetets gång. 

Vid starten av detta projekt var målet att synliggöra kvalitetsbristkostnader som uppkommer i 

verksamheten. Nulägesanalys har identifierat  de flesta av de större kvalitetsbristkostnaderna 

som uppkommer på fabriksnivå. Under den kvantitativa datainsamlingen som genomfördes 

efter att fördjupningsämnet valts framgick det tidigt att de data som fanns tillgänglig inte gav 

en rättvisande bild. En av de största indikationerna på att informationen inte gav en 

rättvisande bild var att registrerad tid var högre än tillgänglig tid.  

Efter att tillgänglig data bedömts som inte trovärdig försköts fokus i projektet till att ge 

organisationen tydliga argument för arbete mot tillförlitlig data. Första steget var att 

identifiera den data som författarna bedömer som kritisk för fortsatt arbete.  

 

 Korrekta registrerade operationstider. Där pauser maskinstopp registrerats korrekt. 

 Korrekta ställtider som registreras separat från operationstiden. För att på ett tydligt 

sätt få information om var i en process problemen finns. 

 Planerad operationstid. Säkerställa att de planerade tiderna är rimliga och går att 

uppfylla vid optimal drift. 

 Planerade ställtider. Viktig då ordermönstret går mot färre produkter per order vilket 

medför att en större del av totaltiden finns i ställtiden. 

 

Resultatet av konsekvensanalysen visar att avvikelser från de planerade tiderna kan få 

påverkan på väldigt många delar av verksamheten.  Konsekvenserna påverkar inte bara 

avdelningarnas produktionsmål och fabrikens genomloppstid utan kan få finansiella 

konsekvenser, konsekvenser för personalen i form av försämrad psykisk arbetsmiljö med i 

värsta fall stress och sjukskrivning som följd. Analysen kom också fram till att det finns risk att 

även kunder kan påverkas negativt. 

För att ytterligare förstärka argumenten för att få ordning på och börja använda dessa data i 

större utsträckning genomfördes en ”brainstorming” om vad dessa data kan användas till. 

Resultatet av ”brainstormingen” gav en stor rad användningsområden för dessa data som kan 

underlätta och med rätt angreppssätt förbättra verksamheten.  

Användningsområden som togs upp: 

 Enklare och effektivare OEE-mätningar. 

 Identifiering av problemprodukter och problemoperationer. 

 Underlag för prioritering av förbättringsarbete. 

 Effektivare uppföljning av förbättringsarbete. 

 Identifiera utbildningsbehov. 

 Verifiera planerade ställ- och operationstider. 

 Effektivare produktionsplanering. 

 Mer exakt leveransplanering.  
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5.1 Diskussion 
Målet med detta projekt var att ta fram ett KPI för kvalitetsbristkostnader och synliggöra de 

dolda KBK som fanns i verksamheten. Resultatet av detta projekt som redovisas i denna 

rapport visar att endast delar av projektets mål har uppfyllts. Målet med ett konkret KPI har 

inte varit möjligt att genomföra eftersom de data som KPI:t skulle basserats på gav en 

missvisande bild av verksamheten. Istället har stora delar av projektet fokuserat på att ta fram 

argument för att det finns stora möjligheter att förbättra verksamheten och synliggöra fler 

brister genom att aktivt arbeta med att få dessa identifierade kritiska data korrekt och 

därigenom få en bättre transparens på brister och förbättringspotential i fabriken. 

Författarna av rapporten upplever trots att alla mål inte har uppfyllts projektet som lyckat. 

Rapporten lyckas trots bristen på konkreta siffror lyfta fram ett antal områden som det finns 

potentiell vinning i vid fortsatt arbete. Genom att belysa potentiella kostnadsdrivare kan 

rapporten bidra till arbetet med att på sikt minska kvalitetsbristkostnaderna. 
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5.2 Rekommendationer och vidareutveckling av studien 
I denna del läggs de förbättringsförslag och rekommendationer fram som tagits fram under 

projektets gång presenteras i sjunkande rangordning. 

5.2.1 Definition av den planerade tiden 

Första steget i förbättringsarbetet bör vara att definiera exakt vad den planerade tiden ska 

bestå av. En så kallad golden-batch-tid som beskriver tiden processen tar vid en perfekt 

situation är bra för att sätta mål och beskriva eventuella förluster under produktionen. Den 

kan dock vara missvisande och svår att använda korrekt vid planering. För planering krävs 

snarare en genomsnittlig tid för varje processteg för att få en så rättvisande plan som möjligt. 

På grund utav det breda produktutbudet så krävs väldigt mycket resurser för att hålla flera 

versioner av denna planerade tid uppdaterad. Det är dessutom viktigt att definiera exakt vad 

som ingår i de olika tiderna för att kunna ha en konsekvent mätning oavsett vilken operatör 

som producerar. Detta krävs för att operationstid, väntetid och ställtid ska kunna skiljas från 

varandra och det kommer även att hjälpa vid identifieringen av problemområden för 

produkter. 

5.2.2 Implementering av arbetsmetoder för korrekt data 

Det som författarna anser först måste åtgärdas är den delen av data som är inkorrekt och 

missvisande. Med korrekt data kan man påvisa att förbättringsprojekt behövs, samt vilka 

projekt som har störst vinstpotential. Det ger dessutom en möjlighet till att följa upp hur ett 

projekt har gått som i sin tur kan användas som ytterligare underlag för vidare 

förbättringsarbete. För att få korrekt indata så bör ett kontinuerligt arbete med att visa varför 

korrekt data behövs och vad den kan göra för just dig som arbetar på företaget. Första steget 

mot bättre data är att få ledningen och personer i beslutspositioner att inse vinningen av att 

ha korrekt data, denna rapport kan användas som underlag för detta. Man bör lägga extra 

tyngd vid de punkter som behandlar genomförbarheten och ekonomisk vinning.  När ledningen 

gett sitt stöd så bör ett möte med alla avdelningscheferna anordnas. Under detta möte ska 

fokus ligga på den potentiella vinningen just avdelningarna kan få, denna vinning kan vara 

finansiell men en stor vikt bör även läggas vid förbättring av arbetsförhållanden och 

produktionsplaneringen.  

När förståelsen för hur mycket vinning som potentiellt kan utvinnas genom användning av 

korrekt data finns i organisationen, så ska fokus riktas på att utveckla de nuvarande 

arbetsstandarderna. Genom att utveckla arbetsstandarder där man noga beskriver hur varje 

operation och dess rapportering ska genomföras skapar man en bas för vidare arbete med 

korrekt data. I början av implementeringsfasen av dessa arbetsstandarder är det viktigt att 

rapporteringen noga följs upp av ledning och de ansvariga. Eventuella felrapporteringar ska 

följas upp och undersökas för att skapa en förståelse hur misstagen begås och uppstår, sedan 

ska förebyggande åtgärder framtas för att minska antalet framtida misstag.  

Ansvaret kommer sedan att fördelas på avdelningscheferna, det är deras ansvar att förmedla 

denna information på enligt deras egen erfarenhet bästa sätt till personalen på sin avdelning. 

Avdelningschefen lägger vikt vid de förbättringspunkter som hen anser påverkar sin personal 

mest och förklarar relationen mellan dessa förbättringar och korrekt indata. Genom att visa 

relationen mellan dessa två så skapar man ett större engagemang bland personalen som får en 
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förståelse för hur företaget och även deras personliga arbetsmiljö blir indirekt påverkade av 

korrekt indata. 

Implementeringen av nya arbetsrutiner och deras uppföljning bör först provas som pilot på en 

avdelning. Detta pilottest ska sedan uppföljas för att bekräfta att önskat resultatet uppnåtts 

samt identifiera eventuella förbättringar av implementeringen. När pilotavdelningen har 

utvärderats och den bedöms ha uppnått sitt mål kan implementeringen på andra avdelningar 

börja med dokumentationen från pilotimplementeringen som bas. För att minska den 

mänskliga faktorns inverkan bör de processteg vars produktionssystem stödjer automatiserade 

tider användas i så stor grad som möjligt. Detta är inte möjligt på alla processer eller 

processteg, men denna möjlighet bör undersökas närmare.  

5.2.3 Tillämpning och utnyttjande av korrekt indata 

När det säkerställts att korrekt data matas in i systemet kan data utnyttjas för att beskriva de 

verkliga kostnaderna för de fem dolda kvalitetsbrister vi tidigare i rapporten identifierat, 

kvalitetskontrollerna, reklamationskostnader, underhåll, överproduktion och gapet mellan 

planerad och verklig tid. Detta genomförs fördelaktigen genom ett examensarbete eller en 

mindre projektgrupp som har likartat mål som detta examensarbete inledningsvis hade. Detta 

är projekt som kan kräva mycket resurser vilket gör att kraftiga avgränsningar i projektets 

utformande kan behövas för att säkerställa att önskat resultat uppnås. Det bör även tas i 

åtanke att produktionsavdelningarna är väldigt olika, i t.ex. vilken data och vilka processer som 

finns,  det leder till att samma angreppsätt inte kan användas.  Som tidigare nämnts så anser vi 

att genom en beskrivning av kostnaderna för de olika kvalitetsbristerna ska företaget kunna 

effektivisera sin fördelning av resurser för förbättringsarbete.  
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