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Sammanfattning 
Mellan 10-30 procent av ett företags omsättning beräknas bestå av kvalitetsbristkostnader, 
alltså kostnader som uppstår på grund av bristande kvalitet på företagets produkter eller 
processer. Dessa kostnader är ofta av sådant slag som inte synliggörs inom företag som inte 
aktivt arbetar med kvalitet. På EMBA Machinery AB i Örebro är idag detta inga kostnader 
som synliggjorts, men som det finns önskemål om att synliggöra och då främst i deras 
reklamationsprocess. Därav har de efterfrågat ett arbete där kvalitetsbristkostnader i samband 
med deras reklamationsprocess skall identifieras samt att ett arbetssätt för att reducera dessa 
kostnader skall arbetas fram. Till detta arbete har olika verktyg som vanligtvis används inom 
kvalitetsarbete och LEAN production tillämpats. Exempel på de verktyg som använts är 
enklare varianter av värdeflödesanalyser, Paretodiagram, feleffektsanalyser, Ishikawadiagram 
och 5 Varför-analyser. Arbetet resulterade i fem åtgärdsförslag för företaget. De fem 
förslagen är: införa en ny arbetsrutin för reklamationer där hanteringen skall utgå från en 
kvalitetssamordnare, införa en standardkostnad för fakturering av justeringar som utförs på 
företaget, anställa en kvalitetschef som följer upp företagets rutiner och arbetar aktivt med 
förbättringsarbete, digitalisera hanteringen av reklamationer och utbilda ledningen i 
förbättringsarbete och total quality management. Vid införandet av dessa åtgärder beräknas 
kvalitetsbristkostnaderna minska med minst 30 %, men förmodligen mycket mer än så.  

 

Nyckelord: kvalitetsbristkostnader, kvalitet, LEAN production, totalkvalitet 
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Abstract 
Between 10-30 percent of a company's turnover is estimated to consist of costs due to poor 
quality, i.e. costs incurred due to lack of quality on the company's products or processes. 
These costs are often costs that are not visible in companies whom do not actively work with 
quality. At EMBA Machinery AB in Örebro these costs are not visible today, but there is a 
desire to visualize them mainly in their complaint process. Therefore they have requested a 
project to identify costs due to poor quality associated with their complaint process and to 
present a new method to work with that will reduce these costs. For this work, various tools 
that usually are used in quality work and LEAN production has been applied. Examples of the 
tools used are simple variants of value-flow analyses, Pareto Charts, Failure mode and effects 
analysis, Ishikawa Graphs, and 5 Why analyses. This project resulted in five action proposals 
for the company. These five proposals are: introduce a new workflow for the complaint 
process where the handling will be done by a quality coordinator, introduce a standard cost of 
billing adjustments performed at the company, hire a quality manager to follow up the 
company's routines and work actively with improvement work, digitize the handling of 
complaints and educate the management in improvement work and total quality management. 
When introducing these measures, cost due to poor quality are estimated to decrease by at 
least 30%, but probably much more than that. 

 

Key words: costs due to poor quality, quality, LEAN production, total quality management 
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Förord 
Detta examensarbete har utförts under våren 2017 som en examinering från 
maskiningenjörsprogrammet vid Örebro Universitet. Det har utförts på EMBA Machinery 
AB. Problemet som har arbetats med är ett problem som jag själv upptäckte när jag arbetade 
extra som inköpsassistent på företaget vid sidan om studierna. Jag föreslog detta som ett 
möjligt examensarbete för min chef, Fredrik Wallenberg, och det visade sig att han också 
hade funderat på om detta var något som jag skulle kunna utföra som ett examensarbete i 
samarbete med företaget. 

Jag vill tacka alla på företaget som ställt upp och svarat på mina frågor och mina tankar, det är 
ni som gjort att detta arbete varit möjligt att genomföra. Framförallt vill jag tacka min 
handledare och chef, Fredrik Wallenberg, som alltid ställt upp när jag haft funderingar och 
behövt hjälp vidare med arbetet. Ditt stöd har betytt mycket för mig och mitt arbete.   

Jag vill även tacka min handledare på Örebro Universitet, Gunnar Bystedt, som ställt upp och 
svarat på mina frågor och mina funderingar. Tack för att du alltid funnits där och hjälpt mig 
vidare med arbetet, för ditt engagemang och intresse för mitt projekt och din stöttning i det 
jag gjort. 

Örebro den 28 maj 2017.  
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1 Inledning 

1.1 Företaget 
EMBA Machinery AB:s huvudkontor är placerat på Bettorpsgatan 18 i Örebro. Företaget 
grundades 1954 och hette då AB Emballagemaskiner. 1988 köptes de upp av koncernen Berg 
Group. EMBA Machinery AB har även kontor i andra länder, så som USA, Tyskland och 
Kina. De har ca 175 anställda inom Sverige och ca 50 anställda utanför Sverige. De omsätter 
ca 50 000 000 Euro per år, där 99 % av omsättningen består av export. 
 
EMBA Machinery AB tillverkar konverteringsmaskiner som konverterar wellpapp till lådor. 
Maskinerna är uppdelade i olika delar för konverteringsprocessen, med bland annat en del 
som gör tryck på wellpappen, en del som gör alla olika urtag ur wellpappen för att sedan 
kunna vikas ihop till en låda samt en del där wellpappen viks och limmas ihop till färdiga 
hopvikta lådor. I dagsläget har de fyra olika varianter av maskiner, där grundutförandet är 
samma. Dessa fyra maskiner heter 170 QS, 175 QS Ultima, 245 QS och 245 QS Ultima. 
Siffrorna i namnet anger den maximala bredden i centimeter på det wellpappark som går in i 
maskinen. De maskiner som heter Ultima är servostyrda, vilket innebär att varje axel styrs 
med en egen motor. 170 QS och 245 QS har istället för servostyrning en huvudmotor som är 
kopplad med hjälp av en kardanaxel och vinkelväxlar till varje drivande axel på maskinen. 
Vissa delar av maskinerna kan anpassas enligt kundens önskemål. Utöver försäljning av 
maskiner erbjuder företaget försäljning av reservdelar, professionell service samt utbildning 
på nyinstallerade maskiner. 

Inom branschen finns det många olika företag, vilket innebär att EMBA Machinery AB har 
många konkurrenter. Några av de företagen som EMBA Machinery AB konkurrerar mest 
med är BOBST och Mitsubishi heavy industries printing & packaging machinery, LTD. 

Bild 1: Exteriörbild på EMBA Machinery AB. Fotograf Sara Johansson. 
 

1.2 Projektet 
Idag är arbetet med reklamationer ett omfattande arbete på EMBA Machinery AB. De 
hanterar mellan 500-1200 reklamationer, vilka de kallar för kontrollrapporter, per år på 
artiklar som kostar allt mellan hundra kronor till flera tusen kronor. På senare år ligger snittet 
på antal kontrollrapporter per år på cirka 1000 stycken. Uppkomsten och hanteringen av dessa 
kontrollrapporter resulterar i kvalitetsbristkostnader, vilka uppstår på flera olika avdelningar 
inom företaget. Syftet med detta projekt är att identifiera dessa kvalitetsbristkostnader och ta 
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fram ett arbetssätt som företaget kan tillämpa för att reducera dessa kostnader, med målet att 
halvera de kostnader som uppstår kring hanteringen av kvalitetsbristerna. Anledningen till 
detta projekt är att företaget vill kunna öka sin lönsamhet utan att öka priset för kunderna, 
samt att de vill ta fram ett tydligare arbetssätt kring hanteringen av kontrollrapporterna.  
 
Under projektet kommer det genomföras en undersökning på hur arbetet sker idag samt vilka 
kvalitetsbristkostnader det resulterar i. Det kommer även ske en utredning i hur man kan 
arbeta i framtiden för att halvera kvalitetsbristkostnader, vilket kommer resultera i ett 
utvecklingsarbete för företaget. Projektet avgränsas till att enbart titta på de 
kvalitetsbristkostnader som är direkt kopplade till reklamationsprocessen, där fokuseringen 
kommer vara på de kvalitetsbristkostnader som är relaterade till produktionen samt 
kvalitetsavdelningen. För projektet väljs även avgränsningen att enbart titta på processen som 
företaget arbetar med efter att en avvikelse uppdagats, alltså kommer projektet inte innefatta 
ett arbete för att undvika själva avvikelsen utan enbart hur företaget arbetar med avvikelser. 
Projektet kommer inte avhandla ett nytt arbetssätt på artikelnivå, alltså ett specifikt arbetssätt 
för de olika artiklarna, då det är alldeles för många olika artiklar som blir berörda.  

 

Bild 2: En närbild på vilka delar som kan ingå i en maskin. Fotograf Eva Hjortsberg. 

I detta examensarbete kommer framförallt företagets produktions-, kvalitets-, konstruktions- 
och inköpsavdelning vara inblandade. Produktionsavdelningen kommer bli inblandade i 
avseende att titta på hur kvalitetsbristen påverkar produktionen med till exempel stillestånd i 
montage samt kostnader för justering av felaktiga artiklar. På EMBA Machinery AB är det 
kvalitetsavdelningen som mäter artiklar, både vid inleverans för vissa artiklar samt vid 
upptäckt av felaktiga artiklar vid montage. Det är även de som skriver de så kallade 
kontrollrapporterna där de beskriver felet samt fyller i vilken leverantör som tillverkat de 
felaktiga artiklarna. De sköter även kontakten med godsavsändningen vid returleverans av 
felaktiga artiklar till leverantörerna. Kvalitetsavdelningen kommer därför bli inblandad i detta 
arbete med avseende på den tid de lägger på att mäta upp artiklar för att se om kvaliteten 
innehålls samt allt annat arbete de uträttar runtomkring kontrollrapporterna. 
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Inköpsavdelningen är de som ansvarar för hanteringen av de ifyllda kontrollrapporterna samt 
kontakten med leverantörerna, där de tar beslut om hur de aktuella artiklarna skall hanteras. I 
vissa fall blir även konstruktionsavdelningen inblandade i reklamationsprocessen, då de kan 
behöva ta beslut om en tillfällig avvikelse från ritning är godkänd. För detta arbete kommer 
alltså inköps- och konstruktionsavdelningens tid de lägger på arbetet med kontrollrapporterna 
undersökas. 

1.3 Verktyg och programvaror 
För insamling av statistik används företagets affärssystem, IFS, och deras egenkonstruerade 
system för kontrollrapporter, ELMER. Microsoft Excel tillämpades för uppställning av den 
insamlade statistiken. Till analysen av vilka delar i processen som resulterar i de största 
kvalitetsbristkostnaderna tillämpas Paretodiagram. Intervjuer med berörda personer tillämpas 
vid arbetet med att kartlägga hur processen ser ut i dagsläget. Dagens process visualiseras 
sedan med en enklare variant av en värdeflödesanalys (VSM), en så kallad learning to see-
map. Utifrån den informationen som framkom av intervjuerna tillämpas en feleffektsanalys 
(FMEA) för att tydliggöra vilka delar som genererar störst feleffekter. För att ta reda på 
huvudorsakerna till varför de fel som genererar störst feleffekter uppstår tillämpas så kallat 
Ishikawadiagram (fiskbensdiagram), medan 5 Varför tillämpas till arbetet med att ta reda på 
rotorsakerna till de olika huvudorsakerna. 

1.4 Begreppsdefinitioner 
Rosa lapp: företagets benämning på de rapporter som fylls i när en avvikelse upptäcks i 
montaget. 

Kontrollkod: de artiklar som skall kontrolleras av kvalitetsavdelningen innan de når 
montaget är markerade med en speciell kod, så kallad kontrollkod, i affärssystemet. 

Kontrollrapport: företagets benämning på de rapporter som registreras i företagets system 
efter att en avvikelse uppstått, vare sig den upptäcks i montage (rosa lapp) eller på grund av 
kontrollkod.  
IFS: företagets affärssystem. 

ELMER: ett av företaget egenkonstruerat system där kontrollrapporter registreras. 
Joseph M. Juran: en av framförallt två personer som är kända inom kvalitetstekniken och 
dess utveckling. 
Armand Feigenbaum: en amerikansk expert inom kvalitetstekniken.  
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2 Bakgrund 

2.1 Problemet 
Den process som företaget idag arbetar med gällande kontrollrapporter är mycket rörig, se 
bilaga C, och det finns många slöserier i denna process som bidrar till kvalitetsbristkostnader. 
Hur stora dessa kostnader är eller var de uppstår är något som är okänt för företaget, vilket 
innebär att detta inte är något de aktivt arbetar med att förbättra. Det råder även en osäkerhet 
bland medarbetarna angående vilka satta processer för arbetet med kontrollrapporterna som 
finns samt var underlaget till de eventuella processerna finns att hämta. Detta visar på att 
arbetet har frångått de rutiner som en gång sattes upp, till ett arbete som utförs antingen enligt 
hur man alltid gjort utefter de rutiner som är framarbetade, eller att arbetet sker utan att det 
följer några framarbetade rutiner.   
 
Idag involveras många olika avdelningar på företaget i de olika processerna beroende på vad 
som skall göras med reklamationen, exempelvis om det blir en ersättning, en justering eller att 
detaljen skrotas ut och en ny order skall läggas. Detta gör att många olika avdelningar skall 
kontaktas under processen och informationen skall föras vidare till nästa avdelning, vilket 
resulterar i stora kommunikationsproblem på företaget. Anledningen till detta är att det ofta 
blir någon eller några missar mellan avdelningarna vilket innebär att de ofta måste återkoppla 
till den tidigare avdelningen för att muntligt få den informationen de behöver, istället för att 
informationen som finns nedskriven i kontrollrapporten är tydligt skriven från början och inga 
missförstånd uppstår.  
 
Det som företaget vill ha hjälp med att ta fram är de kostnaderna som uppstår på grund av 
bristande kvalitet i processen kring arbetet med kontrollrapporterna, samt att de vill ha hjälp 
med att ta fram ett alternativt arbetssätt som skall reducera kvalitetsbristkostnaderna, med 
målet att halvera dem. I och med att företaget har en skriven rutin för hur de skall arbeta med 
kontrollrapporter, innebär detta arbete att en modifiering av en befintlig rutin skall 
genomföras. 

 

Bild 3: En färdigmonterad vik som är en del av den kompletta maskinen. Fotograf Eva 
Hjortsberg. 
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2.2 Vad har företaget gjort tidigare 
Företaget har tidigare inte utfört något arbete för att ta reda på vilka kvalitetsbristkostnader 
som uppstår kring processen med kontrollrapporter. De har tagit fram ett flödesschema över 
hur processen bör se ut, detta är dock ett flödesschema som behöver uppdateras och etableras 
bättre inom företaget. EMBA Machinery AB arbetar idag med LEAN och har kunskap inom 
området. De har även en person som till viss del arbetar på företaget med just frågor om 
LEAN. Dock har de på grund av bland annat tidsbrist prioriterat ner arbetet med kvalitet och 
LEAN en del, men kunskapen och ambitionerna för att arbeta vidare med förbättringar finns.  

2.3 Vad har andra gjort tidigare 

2.3.1 Metso Paper Karlstad 
Metso Paper Karlstad anlitade under våren 2006 maskiningenjörsstudenten Daniel Asp från 
Karlstads universitet för att titta på vilka kvalitetsbristkostnader som uppstår i deras 
monteringshall. Det de ville ha svar på var frågorna: ”vad beror de på?”, ”hur stora är de?” 
samt ”vad går det att göra åt dem?”. Daniel utförde denna studie som sitt examensarbete som 
omfattade 15 högskolepoäng. [1]  

Till sitt examensarbete studerade Daniel företagets process i monteringshallen och de 
anställdas allmänna inställning till kvalitetsarbete. Under sitt arbete insåg Daniel att arbetet 
med kvalitet hade prioriterats bort under en tid då företaget kämpade för att överleva. 
Företaget hade tidigare en anställd person som arbetade som kvalitetssamordnare, men i 
samband med en tuff tid för företaget genomfördes omorganisation och denna tjänst togs bort. 
Efter att företaget klarat sig ur den tuffa perioden har dock inte arbetet med kvalitetsfrågor 
eller tjänsten som kvalitetssamordnare etablerats på nytt. Detta resulterade i att medarbetarna 
på företaget inte längre hade kvalitetstänket med i sin vardag och de ansåg inte att det var 
något de ville lägga ner tid på. [1] 

Det som Daniel kom fram till med sitt examensarbete var att företaget behöver ”börja om på 
nytt” med sitt kvalitetsarbete. Vilket för Metso Paper Karlstad innebar att de borde anställa en 
person som arbetar med kvalitet igen, införa pilotgrupper som parallellt med 
förbättringsarbetet får utbildning om kvalitetsmetoder och verktyg samt att informera och 
utbilda medarbetarna på nytt om grunderna i kvalitet för att öka motivationen till att arbeta 
med kvalitet. Daniel kom även fram till att företaget måste våga införa och genomföra 
förbättringar, där de borde börja med att åtgärda de saker som ger tydliga förbättringar där 
han föreslog ett arbete med 5S. Han ville även att företaget skulle uppdatera sitt system så att 
det skulle bli lättare att spåra felorsaker, samt att det borde genomföras ett arbete med 
kartläggning av processen som sedan skulle leda till en förbättring av processen. Huruvida 
företaget valde att ta till sig av Daniels råd eller ej är okänt för författaren av denna rapport. 
[1] 

2.3.2 Atlas Copco Surface and Exploration Drilling, Atlas Copco Rock Drills AB 
På Atlas Copcos Surface and Exploration Drilling divisionen i Örebro är arbetet med kvalitet i 
samband med monteringsarbetet uppdelat på tre roller. Mättekniker som bland annat 
genomför kontroll på inköpt material. Production Quality Support (PQS), går in och tar över 
arbetet med en avvikelse efter att montören upptäckt avvikelsen. Det för att montören skall 
kunna arbeta vidare och inte bli störd av avvikelsen. Den sista rollen, som kallas Supplier 
Quality Assurance (SQA), skapar en reklamationsrapport utifrån de uppgifter de fått från PQS 
och sköter kontakten med den aktuella leverantören under behandlingen av 
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reklamationsärendet. Johan Alm är Safety, Health, Environment, Quality Manager (SHEQ 
Manager) på Atlas Copco Surface and Exploration Drilling Örebro och är den personen som 
är chef över mätteknikerna, PQS samt SQA rollernai.  

På Atlas Copco arbetar de med ett webbaserat system där de fyller i rapporten med 
informationen om avvikelsen. Det är PQS som fyller i den information de har om avvikelsen 
exempelvis vad som är fel, rotorsak, var det upptäcktes, hur lång tid de arbetat med den 
aktuella avvikelsen, vilken allvarlighetsgrad avvikelsen hade medfört om det ej hade 
upptäckts med mera. När PQS-avdelningen fyllt i sin information tar SQA-avdelningen vid 
om avvikelsen är relaterad till leverantör och fyller i de kompletterade uppgifterna som 
behövs i rapporten. När en avvikelserapport är komplett ifylld skickas ett mail till den aktuella 
leverantören iväg och meddelar leverantören att de har en avvikelse att arbeta med. 
Leverantören loggar då in i Atlas Copcos system och kan då se exakt vad som är fel och vad 
arbetet kostat för Atlas Copco. Leverantören har då 48 timmar på sig att svara vad de gjort 
som en första åtgärd samt titta över deras lager inför ny order. Efter det har leverantören två 
veckor på sig att visa att de analyserat problemet vidare för att få fram rotorsaken till 
problemet och presentera ett åtgärdsförslag. All kostnad kopplat till reklamationen faktureras 
till leverantör efter att reklamationsärendet är stängti. 

2.3.3 Arbetsprocessen kring identifiering och lokalisering av kvalitetsbristkostnadsuppgifter 
Under våren 2004 utförde Jennie Rüdén ett examensarbete till det dataekonomiska 
programmet på högskolan i Skövde där hon med hjälp av en fallstudie på ett företag tog fram 
en arbetsprocess för identifiering och lokalisering av kvalitetsbristkostnader. Jennie Rüdén 
utförde sitt examensarbete på Astra Tech AB i Mölndal som är ett tillverkande företag som 
producerar produkter till sjukvården. Under projektet undersökte hon hur företaget arbetar, 
med utgångspunkt från företagets avvikelsehantering. Till undersökningen tillämpade hon 
bland annat dokumentanalys för att identifiera kvalitetsbristkostnadsparametrar (se avsnitt 
2.5.3 Kvalitetsbristparametrar) och intervjuer av personer som arbetar med 
avvikelsehanteringen för att studera hur företaget arbetar. Det förslag på hur en arbetsprocess 
för att identifiera och lokalisera kvalitetsbristkostnader som arbetet resulterade i, består av sex 
steg: [2] 

• Identifiera kvalitetsbristkostnadsparametrar 
• Bestäm kostnadsslag 
• Bestämma hur mätning av kvalitetsbristkostnader skall ske 
• Undersöka i vilka system den eftersökta informationen finns 
• Undersöka hur och var kostnaderna är registrerade i systemen 
• Undersöka har icke lokaliserade uppgifter skall bestämmas 

 

                                                

 

 

i Johan Alm Safety, Health, Environment, Quality Manager (SHEQ Manager) på Atlas Copco 
Surface and Exploration Drilling Örebro 
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2.4 Beskrivning av teknikområdet 
Detta examensarbete berör ämnena: 

• Kvalitetsteknik, framförallt kvalitetsbristkostnader 

• LEAN production 

• Material- och produktionsstyrning 
Förståelsen för kvalitetsteknik behövs främst för att förstå hur den bristande kvaliteten bidrar 
till oönskade kostnader för företaget. För att kunna identifiera dessa kostnader behövs även 
olika verktyg inom kvalitetstekniken tillämpas. Det krävs även en förståelse av hur de olika 
processerna ser ut inom ett företag samt hur de olika avdelningarnas arbete förhåller sig till 
varandra, därav behövs kunskaper inom material- och produktionsstyrning. Till arbetet med 
att identifiera rotorsakerna till varför det uppstår kvalitetsbristkostnader behövs kunskaper om 
och verktyg från LEAN production. 

2.5 Teori 

2.5.1 Kvalitet 
Begreppet kvalitet är ett svårdefinierat begrepp som under tidens gång har omdefinierats ett 
flertal gånger. Ordet kvalitet härstammar från latinets ”qualitas”, vilket 
betyder ”beskaffenhet” eller ”egenskap”. [3, 4] Det som tydligt visas i utvecklingen av 
definitionerna för kvalitet är att begreppet gått från att vara producentorienterat till att bli mer 
kundorienterad [5]. En definition från det mer producentorienterande perspektivet 
är ”uppfyllande av satta krav” [3 s. 21], medan några exempel på definitioner där begreppet 
kvalitet är mer kundorienterade är ”förmåga att uppfylla kundens förväntningar” [5 s. 10] 
och ”lämplighet för användning” [5 s. 10]. Enligt svensk standard SS-ISO 9000 definieras 
kvalitet som den ”grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav” [5 s. 11] där krav 
definieras som behov eller förväntning [5]. Många som arbetar med kvalitet vill dock vidga 
definitionen ytterligare lite, exempelvis definierar Bo Bergman och Bengt Klefsjö, år 2012, 
kvalitet som ”kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, 
kundernas behov och förväntningar” [3 s. 23], medan Lars Sörqvist, år 2001, väljer 
definitionen ”alla sammantagna egenskaper hos en vara, tjänst eller process som ger dess 
förmåga att tillfredsställa uttalade, underförstådda och omedvetna behov” [5 s. 13].  

2.5.1.1 De tre pelarna 

Det som avgör den uppleva kvaliteten som kunden har på aktuell vara, tjänst eller process 
bygger på tre pelare. De tre pelarna är: förväntan, image och utfall, se figur 1, där image är 
något som kommit till på senare tid. Till pelaren förväntan innefattas de förväntningar som 
kunden har innan genomfört köp, medan pelaren utfall innefattar den bedömning kunden har 
efter genomfört köp. Till pelaren image innefattas vilken uppfattning kunden har av 
verksamheten, frontpersonalen och produkten. [5]  
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Figur nr 1. Figuren visar vilka tre pelare som påverkar hur kunden upplever kvaliteten. De 
tre pelarna består av: kundens förväntan innan genomfört köp, det utfall av kvaliteteten som 
kunden anser att det genomförda köpet resulterar i samt vilken image kunden har av bland 
annat verksamheten. 

2.5.1.2 Tre olika behov 
De behoven som kunden har delas ofta in i tre kategorier: de uttalade behoven, de 
underförstådda behoven samt de omedvetna behoven. Till de uttalade behoven kategoriseras 
de behov som kunden själv innefattar i en förfrågan, de behov som kan kartläggas via 
kundundersökningar eller dylikt. De underförstådda behoven är de behov som är så 
grundläggande för kunden att de inte ens nämns i förfrågningar. Dessa behov måste alltid 
uppfyllas för att kunden skall uppleva kvalitet, i och med att de är så grundläggande bidrar de 
inte till ökad kundtillfredsställelse om de uppfylls. Om de däremot inte uppfylls ökar 
missnöjet enormt hos kunden. Omedvetna behov är sådana behov som kunden inte vet att de 
har, men när de uppfylls genererar det positiva överraskningar för kunderna som i sin tur kan 
resultera i trognare kunder och konkurrensfördelar. [5,6]  

2.5.1.3 Hörnstenar 

Utifrån den teori som finns kring kvalitetsarbete framgår tydligt att det viktigaste för att man 
skall lyckas med kvalitetsarbetet är att alltid sätta kunden i fokus. För att kunna sätta kunderna 
i fokus behöver man arbeta enligt värderingarna:[3] 

• Arbeta med processer 
• Basera beslut på fakta 
• Arbeta ständigt med förbättringar 
• Skapa förutsättningar för delaktighet 

Hur dessa värderingar förhåller sig till varandra framgår i figur 2. 
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Figur nr 2. Hörnstenarna som visar hur ett arbetssätt bör se ut då kunderna skall sättas i 
centrum.  

Det dessa värderingar, också kallat hörnstenar, bygger på är ett engagerat ledarskap. Vid 
kvalitetsarbete krävs det alltid en engagerad och driven ledning driver arbetet framåt för att 
det skall medföra delaktighet hos övriga personalen. [3,5]  

2.5.1.4 Interna och externa kunder och leverantörer 

Inom kvalitetsarbete delas kunderna in i två olika kategorier, interna och externa kunder. De 
externa kunderna är de som är utanför företaget, exempelvis en individ eller ett företag som 
köper en vara eller en tjänst av det aktuella företaget. Interna kunder är de som finns inom 
företagets verksamhet, exempelvis nästa avdelning i processen. Detsamma gäller för 
leverantörer där externa leverantörer är de som levererar till det aktuella företaget, medan de 
interna leverantörerna är de som levererar inom det aktuella företaget. Hur de externa och 
interna kunderna samt de externa och interna leverantörerna förhåller sig till varandra 
illustreras i figur 3. [5,6] 

 
Figur nr 3. Om en verksamhet skall genomföra ett framgångsrikt kvalitetsarbete bör de 
arbeta efter synsättet med externa och interna kunder. Figuren visar hur en verksamhet är 
uppbyggd med externa och interna kunderna och leverantörerna. 

2.5.1.5 Totalkvalitet 
Tidigare användes ordet kvalitet mer i samband med produkt- och produktionsfrågor. Idag har 
en bredare syn på ordet kvalitet tillämpas, där fokuseringen inte enbart ligger på de produkter 
eller tjänster som säljs. Istället tillämpas ett synsätt som bygger på totalkvalitet, också kallat 
Total Quality Management (TQM). Inom begreppet totalkvalitet innefattas förutom produkt- 
och produktionsfrågor även frågor angående de interna processerna och funktionerna. Här har 
speciellt tankesättet med externa och interna kunder etablerats för att klargöra att 
kvalitetsarbetet är viktigt även inom de interna processerna och inte enbart för de externa 
kunderna. [5,6] 
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De största skillnaderna mellan kvalitet och totalkvalitet är att inom totalkvalitet innefattas, 
som tidigare nämnts, produkten och allt som kan komma med produkten, synsättet med 
interna och externa kunder och leverantörer, alla processer och alla människor inom företaget, 
inte bara några utvalda människor. Arbetet med totalkvalitet riktar sig åt alla funktioner och 
processer inom företaget och den utbildning om kvalitet som genomförs skall gå ut till alla 
medarbetare och inte enbart till en kvalitetsavdelning eller dylikt. [6] 

2.5.2 Kvalitetsbristkostnader 
På 50-talet introducerade Joseph M. Juran ett begrepp för de kostnader som uppstår på grund 
av bristande kvalitet. Juran valde att benämna det kvalitetskostnader. Detta begrepp har på 
senare tid omformulerats till kvalitetsbristkostnader, då det är viktigt att betona att det inte är 
kvaliteten som kostar utan att det är bristen på kvaliteten som är kostsamt för företaget. 
Definitionen på begreppet kvalitetsbristkostnader har liksom definitionen på begreppet 
kvalitet omformulerats med åren. Formuleringen har gått från att enbart innefatta de kostnader 
som blir på grund av att kvaliteten inte är tillräcklig, till att fokuseringen i definitionen ligger 
på att titta på hur den bristande kvaliteten påverkar företagets lönsamhet. Lars Sörqvist menar 
att för att ett företags kvalitetsarbete skall vara framgångsrikt skall fokuseringen vara på att 
öka lönsamheten och inte att minimera kostnaderna. Till detta innefattas att även förlorade 
intäkter och badwill på grund av bristande kvalitet skall vara med inom begreppet 
kvalitetsbristkostnader. Därför väljer Lars Sörqvist att definiera kvalitetsbristkostnader 
som ”de totala förluster som uppstår genom att ett företags produkter och processer inte är 
fullkomliga” [5 s.31-32]. Detta är en mycket vid definition och kan därför vara svårt att 
tillämpa ordagrant på olika slags verksamheter, därav bör den aktuella verksamheten som vill 
mäta sina kvalitetsbristkostnader avgränsa sig till det som de vill mäta. Detta görs genom att 
definiera aktuella kvalitetsbristkostnadsparametrar för verksamheten. För vidare förklaring av 
kvalitetsbristparametrar, se avsnitt 2.5.3. [5,7] 

2.5.2.1 Användningsområden 
Utifrån olika undersökningar som gjorts av olika företag samt i många litteraturer visar det sig 
att användningsområdena för kvalitetsbristkostnadsanalyser kan vara många. Lars Sörqvist 
menar dock att dessa olika användningsområden kan sammanfattas i tre olika delar, nämligen 
synsättet påverkas och kvalitetsbegreppet konkretiseras, problemområden påvisas och 
prioriteringar mellan dessa kan genomföras samt uppföljning och utvärdering av de insatser 
som görs. [5]  

Genom att sätta en kostnad på den bristande kvaliteten konkretiseras kvalitetsbegreppet, det 
för att alla inom en verksamhet kan relatera till en kostnad satt i kronor. Detta leder till att 
synsättet på kvalitetsarbetet ändras då alla inom verksamheten får se hur stor kostnaden för att 
göra fel är. Motivationen till att arbeta med kvalitetsfrågor ökar då ledningen inser den 
enorma vinstpotential som finns med att aktivt arbeta med att minska kvalitetsbristkostnader. 
Detta användningsområde kan då exempelvis tillämpas för att motivera investeringar inom 
kvalitet samt att aktivt arbeta med problemen som finns inom verksamheten. [5] 

Kvalitetsbristkostnadsanalyser kan även tillämpas för att påvisa vilka områden inom 
verksamheten som har problem. Genom att visa hur stor del de olika problemen utgör i 
kostnader kan man enklare prioritera vilket problem man bör lösa först. Detta resulterar i att 
arbetet med förbättringar kan genomföras på ett mer effektivt sätt. Det är dock inte möjligt för 
en verksamhet att identifiera alla sina kvalitetsbristkostnader, vilket innebär att de man har 
kännedom om kommer prioriteras i första hand och det är med hjälp av detta som olika 
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förbättringsaktiviteter kommer motiveras. [5] 

Det sista användningsområdet för kvalitetsbristkostnadsanalyser är att de möjliggör 
uppföljning och utvärdering av de satsningar verksamheten tillämpat. Detta används både för 
att påvisa vilken avkastning kvalitetsarbetet medfört, men även för att upptäcka en eventuell 
ogynnsam utveckling som verksamheten då kan gå in och styra upp så att det blir en gynnsam 
utveckling av arbetet. [5] 

2.5.2.2 Indelning av kvalitetsbristkostnader 
Feigenbaum tillämpade redan på 1950-talet en indelning av kvalitetsbristkostnader i fyra 
kostnadskategorier. De fyra kategorierna var kontrollkostnader, förebyggande kostnader samt 
externa och interna felkostnader. På senare tid har synen på dessa kostnadskategorier ändrats 
och idag går tankarna angående indelningen isär beroende på vilka som definierar dessa 
kategorier. [3,5,8] Enligt Lars Sörqvist delas kostnadskategorierna in i de tre delarna 
kontrollkostnader samt interna och externa felkostnader [5], medan Bo Bergman och Bengt 
Klefsjö anser att man enbart skall göra uppdelningen i interna och externa kostnader [3]. 

Till förebyggande kostnader räknas sådana kostnader in som skall främja att arbetet skall bli 
bättre, till detta hör exempelvis kostnader för införandet av kvalitetsledningssystem, 
utbildning och utveckling av personal samt arbetet med att bedöma externa leverantörer. 
Anledningen till att förebyggande kostnader inte längre räknas in i kvalitetsbristkostnader är 
att de inte är kostnader som uppstår på grund av bristande kvalitet, utan snarare en investering 
i arbetet för god kvalitet. Däremot leder ett bra arbete med fokusering på det förebyggande 
arbetet till att kvalitetsbristkostnaderna minskar, vilket resulterar i att den totala kostnaden för 
kvalitetsbristkostnader tillsammans med de förebyggande kostnaderna minskar enligt figur 4. 
[3,5] 

 
Figur nr 4. Kostnadsfördelningen vid nuläget och målet med genomfört förbättringsarbete. 
Här tydliggörs att välutfört förebyggande arbete resulterar i att de övriga kostnaderna sänks.  

Kontrollkostnader är sådana kostnader som uppstår på grund av att verksamheten genomför 
olika kontroller på sina produkter eller inkommande produkter från externa leverantörer. Till 
kontrollkostnader räknas exempelvis mottagningskontroll, slutkontroller, kontroller under 
tillverkning, inspektion med mera. [3,5]  

De interna felkostnaderna är de kostnader som uppstår på grund av att man upptäcker en 
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avvikelse innan leverans till extern kund skett. Exempel på sådana kostnader är omarbete, 
kassationer, kostnader för stillestånd, omkontroll, förseningar med mera. På motsvarande sätt 
är de externa felkostnaderna sådana kostnader som uppstår på grund av upptäckten av en 
avvikelse efter utleverans till den externa kunden, exempelvis intäkter som gått förlorade, 
reklamationer, garantikostnader, böter, badwill med mera. [3,5] 

2.5.2.3 Nivåindelning 

När en verksamhet inleder ett arbete med att mäta kvalitetsbristkostnader kommer ofta 
insikten om att vissa kvalitetsbristkostnader är lätta att mäta medan andra inte går att mäta i 
praktiken, utan snarare får uppskattas. Lars Sörqvist föreslår därför att kvalitetsbristkostnader 
skall delas in i fem olika nivåer: traditionella kvalitetsbristkostnader, dolda 
kvalitetsbristkostnader, förlorade intäkter, kundernas kostnader och samhällsekonomiska 
kostnader. [5]  

De traditionella kvalitetsbristkostnaderna är de kostnader som går att mäta och som ofta redan 
mäts i befintliga kvalitetsbristkostnadssystem. Dessa mäts ofta som den tid som de berörda 
personerna lägger på sådant arbete som inte är värdeskapande för kunden, exempelvis 
kontroll och omarbete. Dessa kostnader uppstår främst på grund av tillfälliga problem som 
medför att dessa kostnader är relativt lätta att identifiera och mäta, medan de resterande 
kostnaderna i nivåindelningen främst beror på kroniska problem och därför blir de ofta dolda 
kostnader för verksamheten. Ett vanligt synsätt på denna nivåindelning är att föreställa sig ett 
isberg där de traditionella kostnaderna utgör toppen som ligger över utan, medan de andra 
fyra nivåerna som består av dolda kostnader är det som gömmer sig under ytan, se figur 5. 
[5,8] 

 
Figur nr 5. Kvalitetsbristkostnader sett som ett isberg där komplexiteten i att identifiera alla 
kvalitetsbristkostnader synliggörs. Det genom att visa att alla de kostnader som ligger under 
ytan är mycket svårdefinierade för en verksamhet och att de kostnader som är lätta att 
identifiera enbart utgör en liten del av de totala kvalitetsbristkostnaderna.  

De resterande kostnaderna som direkt kan kopplas till verksamheten men som inte utgörs av 
de traditionella kostnaderna är de som Lars Sörqvist väljer att definiera som de dolda 
kvalitetsbristkostnaderna. Till dessa kostnader räknas exempelvis direkt lön, direkt 
materialkostnad, kostnader för omtillverkning med mera. [5] 
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Till de resterande tre nivåerna räknas de förluster av intäkter som uppstår på grund av 
verksamheten levererar produkter och tjänster som inte uppfyller de externa kundernas krav, 
de förluster som uppstår för kunden genom exempelvis driftsstopp, funktionsfel och dylikt 
samt de förluster som samhället drabbas av på grund av den bristande kvaliteten från 
verksamheten. De samhällsekonomiska kostnaderna kan innefatta förluster på grund av 
miljöförstöring, ökad arbetslöshet med mera. Detta innebär att en minskning av 
kvalitetsbristkostnader gynnar samhällsekonomin. De totala kvalitetsbristkostnaderna för alla 
nivåer beräknas utgöra 10-30 % av ett företags omsättning. [3,5] 

2.5.2.4 Tillfälliga och kroniska problem 
De problem som uppstår inom en verksamhet kan delas in i två kategorier, tillfälliga och 
kroniska problem. De tillfälliga problemen är sådana problem som dagligen uppstår och som 
oftast åtgärdas med så kallade ”brandkårsutryckningar”, vilket är de akuta korrigeringar som 
genomförs för att åtgärda problemen. Dessa problem är lätta att upptäcka och mäta då de är 
något som avviker från det vardagliga arbetet och som direkt kan uppmärksammas av berörd 
personal. De problemen som blivit inbyggda i företagets olika processer och dylikt är oftast 
dolda problem där inget aktivt arbete för förbättring sätts in, då de är odefinierade. Det är 
dessa dolda problem som utgör de kroniska problemen. Exempel på kroniska problem kan 
vara brister inom kommunikation, ineffektivt arbete och dylikt. [5] 

 
Figur nr 6. Här visas hur de kroniska problemen utgör styrnivån medan de tillfälliga 
problemen avviker från styrnivån. Vid ett välutfört kvalitetsarbete kan de kroniska problemen 
minska och den möjliga nivån kan uppnås.  

Hur de tillfälliga och de kroniska problemen förhåller sig till varandra visas i figur 6. Det man 
tydligt ser är att de tillfälliga problemen utgör en drastisk skillnad från styrnivån där 
processen eller produkten borde ligga. En annan sak som tydliggörs i figuren är att de 
kroniska problemen även bildar den styrnivå som processen eller produkten förväntas ligga 
på, men om ett aktivt arbete införs för att minimera dessa kroniska problem skulle denna 
styrnivå kunna vara lägre vilket i sin tur skulle gynna verksamheten. Lars Sörqvist menar att 
hans erfarenhet säger att de största ekonomiska vinsterna ett företag kan göra är att införa ett 
systematiskt förbättringsarbete som skall eliminera de kroniska problemen. [5] 
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2.5.3 Kvalitetsbristkostnadsparametrar 
Som tidigare nämnts tillämpas kvalitetsbristkostnadsparametrar för att definiera de saker som 
den aktuella verksamheten vill mäta för att bestämma deras kvalitetsbristkostnader. För de 
olika delarna som kvalitetsbristkostnader kan delas in i, vilket enligt Lars Sörqvist är externa 
och interna felkostnader samt kontrollkostnader, finns det flera olika 
kvalitetsbristkostnadsparametrar som kan tillämpas. [5] 

Inom kategorin för interna felkostnader hamnar de kvalitetsbristkostnadsparametrar som kan 
mätas på de förluster som sker innan leverans till extern kund. Exempel på sådana är förluster 
på grund av marknadsundersökningar, förluster inom produktutveckling, förluster som 
uppstår på grund av inköpta varor och tjänster, produktionsförluster, förluster på grund av 
bristande ledarskap med mera. [5] 

Till de externa felkostnaderna tillämpas de kvalitetsbristkostnadsparametrarna som uppstår på 
grund av förluster efter leverans till extern kund. Exempel på dessa förluster är förluster på 
grund av externa reklamationer och klagomål, förluster som uppstår på grund av arbetet med 
de produkter som de externa kunderna avvisat, förluster till följd av ersättningar, olika böter 
och viten som kan komma att krävas av företaget, förluster på grund av förlorad försäljning 
till följd av bristande image eller försämrat rykte med mera. [5] 

Åsikterna om huruvida kontrollkostnader skall ingå i kvalitetsbristkostnader går som tidigare 
nämnts isär. Om en verksamhet väljer att räkna kontrollkostnader som kvalitetsbristkostnader 
kan de delas upp i olika kvalitetsbristkostnadsparametrar som exempelvis kostnader som 
uppstår på grund av mätning och kontroll av inköpta produkter, de kostnader som uppstår på 
grund av kontroll inom produktionsprocessen, kostnader för slutkontroller, 
medarbetarutvärderingskostnader och dylikt. [3,5] 

2.5.4 Verktyg 

2.5.4.1 Personliga intervjuer 

Personliga intervjuer tillhör kvantitativa undersökningsmetoder och utförs genom att 
intervjuaren personligen träffar personen som skall intervjuas och ställer frågor. Dessa frågor 
kan vara både kvantitativa med färdiga svarsalternativ eller kvalitativa med intervjuer med 
öppna frågor som går in på djupet. [9,10] 

2.5.4.2 Värdeflödesanalys 

En värdeflödesanalys (VSM) tillämpas för att utvidga perspektivet på förbättringsarbetet då 
fokuseringen flyttas från enskilda processer till att istället skapa en överblick av hela 
produktionssystemet. Värdeflödesanalyser utförs antingen på flödesnivå inom en verksamhet 
eller på leveranskedjenivå, där flödesnivå täcker det interna flödet i verksamheten medan 
leveranskedjenivån täcker in allt från leverantören till verksamheten till kunden. En 
värdeflödesanalys används främst för att först kartlägga nuläget, för att sedan skapa en ny 
värdeflödesanalys över hur det framtida önskas se ut. [11,12] 

2.5.4.3 Paretodiagram 

Vid kvalitetsarbete är det ofta flera olika problem som kan lösas för att öka kvaliteten, dock 
kan man oftast bara lösa ett problem åt gången. För att kunna rangordna de aktuella 
problemen och välja ut det problemet som förbättringsarbetet skall inledas med att lösa, 
tillämpas ofta ett Paretodiagram. Det som synliggörs med ett Paretodiagram är vilket problem 
som skapar störst variation. I ett Paretodiagram är ett stapel- och ett linjediagram integrerat, 
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där stapeldiagrammet anger antalet variationer medan linjediagrammet anger hur stor andel av 
de totala variationerna som det aktuella problemet utgör, se figur 7. Paretodiagram bygger på 
den så kallade 80/20-principen, ibland även kallas Paretoregeln, som menar att det är 20 % av 
de totala problemen som utgör 80 % av variationerna och därför bör förbättringsarbetet först 
angripa de problemen. [3,9,13,14]  

 

Figur nr 7: Ett Paretodiagram där andelen i antal visas som stapeldiagram medan summan 
av de olika kategoriernas andel i procent markeras med linjediagram. 

2.5.4.4 Feleffektsanalys 
En feleffektsanalys (FMEA) är ett verktyg som tillämpas vid kvalitativa analyser för att 
identifiera olika möjliga fel. I en FMEA analyseras hur olika komponenters felsätt förhåller 
sig till varandra samt hur stora konsekvenserna av felen blir. Detta utförs genom att väga ihop 
exempelvis värden för sannolikheten för att ett fel skall uppstå med graden av allvarlighet 
som felet resulterar och sannolikheten för upptäckt av felet till ett risktal. Detta risktal 
används sedan för att jämföra de olika felen mot varandra. [3,10] 

2.5.4.5 Ishikawadiagram 

Ett Ishikawadiagram, också kallat fiskbens- eller orsaks-verkan-diagram, genomförs vid en 
systematisk analys av vad som är orsakerna bakom ett problem. Detta är en analys som är 
smidig att genomföra på olika slags möten då det inte krävs mer än 15 minuter att genomföra, 
samtidigt som alla medarbetare blir involverade. Vid tillämpning av denna analys inleds 
arbetet med att definiera problemet, vilket skrivs upp vid huvudet på fisken. Utifrån det ritas 
sedan skelettet till fisken upp där varje ben går ut till en möjlig orsak till problemet. Varje 
orsak bryts sedan ner till delorsaker, ofta med hjälp av 5 varför. Efter att Ishikawadiagrammet 
är färdigt utförs en analys för att finna vilka orsaker som bidrar till störst påverkan till 
problemet, vilka sedan väljs ut för att arbeta vidare med och ta fram åtgärder för. [3,9,15]   

2.5.4.6 5 Varför 

5 Varför används för att hitta rotorsaken till problemen, vilket resulterar i att ett 
förbättringsarbete kan sättas in på roten till problemet istället för att annars enbart arbeta med 
förbättringar av symtomen till problemen. Metoden går ut på att varje gång ett problem 
upptäcks och definieras skall frågan ”varför” ställas fem gånger för att nå rotorsaken. Detta är 
teoretiskt en enkel metod, dock är det i praktiken inte alltid enkelt att hitta fem frågor till varje 
problem. [11,15]  
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2.6 Företagets rutin för reklamationsprocessen 
När artiklar levereras från företagets leverantörer med bristande kvalitet resulterar det i olika 
slöserier inom olika avdelningar på företaget. Det för att företaget först får hantera processen 
med att identifiera artiklarna med bristande kvalitet och sedan hantera processen med 
reklamation till leverantören. Processen med att identifiera den bristande kvaliteten kan gå till 
på tre olika sätt, se figur 8:  

• Artiklarna har vid inleverans en så kallad kontrollkod inlagda på sig, vilket innebär att 
de går direkt till kvalitetsavdelningen för mätning innan de når produktionen. Om fel 
hittas här, blir därför enbart kvalitetsavdelningen involverade i processen med att 
identifiera den bristande kvalitén.  

• Artiklarna levereras direkt ut till produktion och det är där den bristande kvaliteten 
identifieras. Dessa artiklar levereras då vidare till kvalitetsavdelningen som eventuellt 
mäter den avvikande artikeln. De dokumenterar sedan den bristande kvaliteten i 
företagets system. När processen sker enligt detta sätt, blir därför både produktionen 
och kvalitetsavdelningen involverade i processen med identifieringen av den bristande 
kvaliteten från leverantören.  

• Artiklarna levereras ut till produktionen där de på plats inte passar till montaget. 
Montören meddelar då kvalitetsavdelningen att artikeln är felkonstruerad och 
kvalitetsavdelningen tar då in artikeln och mäter den. Vid uppmätningen upptäcks det 
att artikeln är ritningsenlig men att den är felkonstruerad från början, vilket innebär att 
konstruktionsavdelningen blir involverade för att konstruera om artikeln för att den 
skall passa i montaget. I detta fall har därmed inte leverantören levererat med 
bristande kvalitet. 
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Figur nr 8. Processkarta över hur de tre olika sätten för identifieringen av avvikelser ser ut. 

Efter att en avvikelse upptäckts skall, enligt företagets rutin, kvalitetsavdelningen kontrollera 
detaljens behovsdatum och om det finns fler i lager. De skall även kontrollera om fler 
eventuellt felaktiga detaljer är uttagna till montaget eller skickade till kund, utreda vem som 
är leverantör samt om möjligt vilket ordernummer de levererats in på. De författar sedan 
underlaget till en kontrollrapport som skall innehålla information om behovsdatum, vad som 
är fel, vem som är leverantör och vilket ordernummer detaljen levererats in på. De skickar 
sedan ett mail till inköpsavdelningen om att en ny kontrollrapport har skapats i företagets 
reklamationssystem ELMER. Inköpsavdelningen tar sedan vid där ansvarig inköpare för den 
aktuella leverantören utför arbetet med att kontakta leverantören. Den ansvarige inköparen 
och leverantören skall komma överens om en kortsiktig åtgärd, vilket innebär 
ersättningsleverans, justering på EMBA, kredit, skrot av detaljen på EMBA och/eller 
returnering av detalj till leverantör. Inköpsavdelningen ansvarar även för hanteringen av 
följdfrågor, exempelvis dokumentation med hjälp av foto, tolkningsfrågor, förtydligande av 
ritning från konstruktionsavdelningen med mera. När de tillsammans med leverantören tagit 
ett beslut och hanterat eventuella följdfrågor färdigställer de kontrollrapporten i ELMER. Vid 
ersättningsleverans skapar ansvarig inköpare en fiktiv order i IFS för att undvika att en 
panikorder läggs på en ny detalj. Avslutningsvis mailar de den ifyllda kontrollrapporten till 
leverantören och kvalitetsavdelningen. 
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Bild 4: En montagestation i EMBA:s produktion. Fotograf Eva Hjortsberg. 

Om inköparen och leverantören kommer överens om att EMBA skall justera den felaktiga 
detaljen kontaktas produktionsteknik. Produktionsteknik bedömer tidsåtgången och kostnaden 
för justeringen vilket noteras i kontrollrapporten. Produktionsteknik skickar sedan vidare 
kontrollrapporten med informationen om tidsåtgången och kostnaden för arbetet till 
produktionsplaneraren. Produktionsplaneraren planerar sedan in justeringen och lägger in den 
på månadsordern. Produktionsplaneraren skall även, enligt den skrivna rutinen, fakturera 
leverantören för justeringsarbetet. Om artiklarna inte går att justera och leverantören inte 
önskar få de returnerade skall de skrotas på EMBA. Artiklarna kasseras då av 
kvalitetsavdelningen eller av produktionsteknik. Uppföljningen av kassation mot 
ersättningsleverans och kredit utförs av ekonomiavdelningen.  

Arbetet kring hanteringen av reklamationer skiljer sig väldigt mycket beroende på vad för 
slags fel det är på detaljerna, var de upptäcks och vilka beslut som behöver tas för att gå 
vidare. För en enkel reklamation kan arbetet efter upptäckten av felet ta ca 10 minuter för att 
slutföra hanteringen av reklamationen. Ett exempel på en sådan reklamation är när felet 
upptäcks av kvalitetsavdelningen innan detaljen nått produktionen, där felet blivit godkänt 
med anmärkning vilket innebär att leverantören enbart behöver bli informerad om att den är 
felaktig, men ingen justering behöver utföras. Då består processen för hanteringen av 
reklamationen av att kvalitetsavdelningen skriver in kontrollrapporten i systemet och mailar 
sedan inköpsavdelningen om att det uppstått en kontrollrapport. Ansvarig inköpare mailar 
sedan över en kopia på kontrollrapporten till leverantören för att informera att detta är 
felaktigt, det för att leverantören skall uppmärksamma detta till framtida leveranser. Detta 
innebär att kvalitetsbristkostnaderna för reklamationer av detta slag blir mycket låga. Dock 
kan kvalitetsbristkostnaderna för en svår reklamation bli mycket stora. En svår reklamation 
kan innebära upp till totalt 6 veckors arbete, där flera olika personer involveras i arbetet. För 
dessa reklamationer kan det innebära att upp till 8 personer kan bli involverade i att enbart ta 
ett beslut om hur arbetet med den felaktiga detaljen skall gå till. I och med att detta är ett 
arbete som kräver att många personer blir involverade under en lång period, uppstår här 
mycket kvalitetsbristkostnader. 
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De rosa lapparna som fylls i idag är utskrivna papper som sedan lämnas över till 
kvalitetsavdelningen för genomförande och arkivering. Dessutom skrivs alla kontrollrapporter 
ut och arkiveras i olika pärmar på kvalitetsavdelningen. Detta resulterar i att det under ett år 
skrivs ut flera tusen papperslappar, mycket för att kunna arkivera och följa upp arbetet. Att 
arbeta enligt detta sätt är omiljövänligt, då både tillverkningen av papper och bläck till 
skrivarna påverkar miljön negativt.  

 

Bild 5: En maskin från EMBA:s bearbetning. Fotograf Eva Hjortsberg. 

2.7 Uppdatering av affärssystem 
Företaget står idag inför ett skede där de skall uppdatera sitt affärssystem, IFS, till en nyare 
variant. Exakt vad detta arbete innebär är okänt för författaren av denna rapport, dock är det 
känt att de tittar på att integrera kontrollrapportssystemet i affärssystemet för att kunna samla 
allt arbete i ett system. Detta innebär att de inom en snar framtid behöver göra om sin rutin för 
hur de skall hantera en kontrollrapport då deras befintliga system, ELMER, inte kommer 
finnas kvar. 
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3 Metod 

3.1 Metoder för genomförande 
Till detta projekt har en erfarenhetsbaserad fallstudie valts, då den informationen som behövs 
för att genomföra projektet inte finns att tillgå via system eller dylikt. En erfarenhetsbaserad 
fallstudie bygger på att samla in informationen via de som arbetar med processen genom 
exempelvis intervjuer och intern dokumentation. Att genomföra en studie baserad på 
erfarenheter innebär att tillförlitligheten till studien resulteras i de intervjuades svar, därav 
kommer det finnas felkällor med i analysen då exempelvis den tid medarbetarna lägger på de 
olika stegen i arbetet uppskattas. [1] 

3.1.1 Planering 
Projektet inleds med att skapa ett Gantt-schema för att planera hur tiden skall disponeras, se 
bilaga A. Ett Gantt-schema är i grunden en aktivitetsplan som har en tidsaxel samt att 
aktiviteterna som skall genomföras under projektet är markerade med hur länge de skall 
genomföras, när de ska starta samt vara färdiga. Vanligtvis markeras aktiviteterna som 
färglagda fält medan milstolparna, som är bestämda delar som måste vara uppfyllda för att 
kunna arbeta vidare, markeras med punkter. [16] Den stora fördelen med ett Gantt-schema är 
att det skapar en tydlig och övergripande bild över vilka delar som måste genomföras och hur 
lång tid de får ta. Ett förslag på ett Gantt-schema illustreras i figur 9. I planeringen utförs även 
en litteraturstudie för att läsa in den kunskap som saknas för att genomföra projektet. 

 

Figur nr 9: Ett exempel på ett Gantt-schema där de gröna fälten illustrerar aktiviteternas 
varaktighet och de röda punkterna markerar milstolpar. 

3.1.2 Nulägesanalys 

3.1.2.1 Datainsamling 

För att skapa en bild av hur företaget arbetar kring reklamationsprocessen när detta projekt 
genomförs, inleds projektet med att genomföra en nulägesanalys. Till denna nulägesanalys 
görs ett utdrag på de kontrollrapporter som hanterades under 2016 från företagets 
egenkonstruerade system för kontrollrapporter, ELMER. Detta utdrag resulterar i en 
omfattande PDF-fil där informationen från den manuellt överförs till Microsoft Excel (Excel) 
där kontrollrapporterna sorteras efter leverantör.  

Det utdrag som går att hämta från ELMER innehåller bland annat kontrollrapportsnumret, 
artikelnumret, vilken leverantör som levererat de felaktiga detaljerna, antal felaktiga detaljer 
och den fritext som skrivits för leverantörens kännedom. För vissa kontrollrapporter går det 
att utläsa i den fritext som skrivits för leverantörens kännedom vilken åtgärd som tillämpats 
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för den aktuella avvikelsen, medan det för de flesta kontrollrapporter får sökas upp manuellt i 
ELMER. Detta utförs genom att söka på kontrollrapportnumret och sedan studera närmare i 
ELMER vilken åtgärd som tillämpats. De olika åtgärder som kan tillämpas på 
kontrollrapporter är följande: ersättning, justering, skrotning, information till leverantör och ej 
åtgärdad än. Ersättning innebär att leverantören skall ersätta de felaktiga detaljerna med nya 
som ej skall vara felaktiga. Justering innebär att de justeras på EMBA och att leverantören 
skall faktureras för den tid det tar att genomföra en justering. Skrotning innebär att de 
felaktiga artiklarna skrotas direkt på EMBA och att en ny order läggs på de artiklarna. Den 
nya order läggs oftast till en ny leverantör då detta då detta är en vanlig åtgärd på artiklar från 
Kina och ledtiden för att beställa nya från Kina är för lång. Om artiklarna levererats med ett 
mindre fel som godkänns av EMBA, exempelvis märkt med fel artikelnummer, skickas ett 
mail med informationen om att dessa artiklar blivit godkända med anmärkning till 
leverantören för att uppmärksamma dem på att samma fel inte skall förekomma igen. Det 
sista alternativet på åtgärder är att kontrollrapporten ej blivit åtgärdat, då arbetet efter att 
kontrollrapporten blivit inskriven i ELMER stannat av. Det som också går att utläsa från 
informationen i kontrollrapporten är om de felaktiga artiklarna skall returneras till 
leverantören eller skrotas direkt på EMBA. Kontrollrapporterna sorteras sedan upp för alla 
leverantörer samt vilka åtgärder deras kontrollrapporter resulterat i. 

För att kunna analysera om de avvikelser som ligger bakom kontrollrapporterna upptäckts på 
grund av kontrollkod eller ute vid montaget, studeras alla ”rosa lappar” från 2016. Dessa rosa 
lappar finns sparade i en pärm som hämtas på kvalitetsavdelningen. På de rosa lapparna har 
kontrollrapportsnumret skrivits upp, därav görs en sökning på det aktuella 
kontrollrapportsnumret i Excel-filen och markeras.  

Utifrån detta görs en sammanställning över hur många kontrollrapporter som tillkommit 
under 2016, uppdelade i rosa lappar och vanliga kontrollrapporter. I denna sammanställning 
framgår även hur många kontrollrapporter som resulterade i ersättning, justering, skrot, 
information till leverantör och ej åtgärdade, samt om de felaktiga detaljerna skulle returneras 
eller skrotas på EMBA. Sammanställningen återfinns i bilaga B. 

Anledningen till att större delen av datainsamlingen får göras genom att manuellt föra in den 
aktuella informationen i en Excel-fil, är att företagets system inte kan överföra informationen 
till en Excel-fil automatiskt. Information om vilka kontrollrapporter som upptäckts i montaget 
finns enbart på manuellt skrivna rosa lappar, vilka kan ha försvunnit under tiden eller så kan 
vilket kontrollrapportsnummer som tillhörde den rosa lappen missats att fylla i, därav finns 
det en felmarginal inbyggd i denna analys. Detsamma gäller för vilka åtgärder 
kontrollrapporterna resulterade i. Det för att det ibland inte tydligt framgår från den 
informationen som finns att hämta i kontrollrapporten eller att det till vissa kontrollrapporter 
finns mer information att hämta om åtgärder, men de har inte fyllts i då den som hanterat 
kontrollrapporten har det i huvudet. Trots att det finns felkällor inbyggda i detta sätt att göra 
datainsamlingen, väljs det för att det med företagets processer och system inte går att hitta 
mer exakt information. 
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3.1.2.2 Studie av existerande rutiner 
De rutiner som företaget tagit fram för kontrollrapportsprocessen studeras i inledningen av 
projektet. Det för att öka förståelsen för hur processen enligt rutinerna skall gå till. Utifrån 
dessa rutiner skapas enklare varianter av värdeflödesanalyser (se avsnitt 2.5.4 Verktyg), så 
kallade learning to see-maps [12]. Detta utförs genom att en learning to see-map togs fram för 
var och en av processerna för de olika åtgärderna, se bilaga C. Fördelen med att tillämpa en 
learning to see-map är att man får en tydlig och övergripande bild över hur processer ser ut.  

3.1.2.3 Intervjuer 

I och med att det inte finns några tider som de olika arbetena i samband med 
kontrollrapportsprocessen tar loggade i företagets system, tillämpas intervjuer med personer 
från varje inblandad avdelningii. I intervjuerna ställs tre frågor: 

• Hur ser arbetsprocessen ut när det inte uppstår några problem i processen? 
• Hur lång tid tar arbetet när det inte uppstår några problem i processen? 
• Vilka problem kan uppstå och hur lång tid tar arbetet att åtgärda de problemen? 

Utifrån de svar som ges på dessa frågor beskrivs de olika processerna för varje avdelning i de 
respektive learning to see-mapparna. Till varje process noteras även hur lång tid medarbetarna 
uppskattar att de lägger på arbetet samt att alla de problem som medarbetarna nämner noteras 
och hur lång tid de uppskattar att det tar att åtgärda dessa problem. Utifrån de tider som 
uppskattats för de olika delarna i processen beräknas en totalkostnad fram för de olika 
processerna när inga problem uppstår, detta genom att multiplicera den tid varje avdelning 
lägger på arbetet med den timkostnad som företaget betalar för de anställda på respektive 
avdelning.  

Då de tider som anges enbart är uppskattade samt att det för vissa processer och problem är 
svårt att uppskatta en exakt tid, utan snarare ett intervall på en tid, är dessa inte korrekta 
siffror som anges. Trots detta väljs intervjuer som underlag för processen då det inte finns tid 
att sitta och ta tid på alla olika delar inom processen, samt att erfarenheten som medarbetarna 
sitter på med vilka problem som kan uppstå enbart kan komma fram med hjälp av intervjuer. 
Det för att det inte är säkert att alla problem skulle uppstå om enbart en fallstudie tillämpas. 

3.1.3 Identifiering och prioritering av kvalitetsbristkostnader 

3.1.3.1 Paretodiagram och 80/20-principen 

När arbetet med att analysera nuläget är klart, påbörjas arbetet med att identifiera vilken eller 
vilka processer som bidrar till de största kvalitetsbristkostnaderna. Till denna identifiering 
tillämpas Paretodiagram och 80/20-principen (se avsnitt 2.5.4 Verktyg). I Paretodiagrammet 
väljs de totala kostnaderna som de olika åtgärderna resulterar i stapeldiagram och den totala 
procenten som de olika åtgärderna resulterar i som linjediagram. Utifrån Paretodiagrammet 
                                                

 

 

ii Intervjuade avdelningar: kvalitetsavdelningen, inköpsavdelningen, ekonomiavdelningen, 
montaget, bearbetningen, produktionsteknik, produktionsplaneringen, godsmottagning, 
godsavsändning och kundsupport. 
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tillämpas 80/20-principen (se avsnitt 2.5.4 Verktyg) för att prioritera vilken eller vilka 
processer som skall arbetas vidare med. För Paretodiagram från nuläget, se bilaga D.  

Fördelen med att tillämpa ett Paretodiagram är att den informationen som tagits fram i 
tabellform blir tydligare när det illustreras grafiskt [3]. Kostnaderna som analyseras i 
Paretodiagrammet bygger på uppskattade tider av medarbetarna, därav finns en felmarginal 
inbyggd i denna process. 

3.1.3.2 Feleffektsanalys 
När de processer som resulterar i störst kvalitetsbristkostnader ärr identifierade tillämpas en 
feleffektsanalys (se avsnitt 2.5.4 Verktyg) för att analysera vilka problem som ger störst 
effekter, se bilaga E. Detta utförs genom att multiplicera ett värde på hur ofta problemen 
uppstår med ett värde för hur lång tid de tar att åtgärda och hur många avdelningar i processen 
som kan bli inblandade. Värdet för hur ofta problemen uppstår och hur lång tid det tar att 
åtgärda problemen sätts utifrån skalor på 1-5. De problemen som får högst risktal för de olika 
processerna ärr de som väljs att arbeta vidare med. 

Anledningen till att en feleffektsanalys väljs för detta projekt är att det är ett verktyg som är 
enkelt att tillämpa och utforma efter det som efterfrågas. I och med att de olika vikttalen, hur 
lång tid problemen tar samt hur ofta de uppstår, bygger på uppskattningar finns en felmarginal 
med i analysen. Detta går dock inte att åtgärda i detta läge då det inte finns fakta att bygga 
besluten på. 

3.1.4 Orsaksanalyser och framtagning av åtgärder 

3.1.4.1 Ishikawadiagram 

När de problemen som resulterar i störst effekter ärr identifierade upprättas ett 
Ishikawadiagram (se avsnitt 2.5.4 Verktyg) på respektive problem för att identifiera flera 
olika möjliga huvudorsaker till att problemen uppstår, se bilaga F. Detta utförs genom att 
tillämpa en ”brainstorming” [3] på egen hand för att identifiera möjliga huvudorsaker. 
Denna ”brainstorming” utförs av författaren till denna rapport utifrån egna erfarenheter samt 
den information som framkommit under intervjuer och samtal med medarbetare på företaget.  

Anledningen till att Ishikawadiagram väljs som metod för att identifiera huvudorsaker är att 
det är ett tydligt verktyg som företaget tidigare arbetat med och därför har de lättare att ta till 
sig informationen från det. Fördelen med Ishikawadiagram är att de är väldigt överskådliga 
och lätta att genomföra. 

3.1.4.2 5 Varför 

När de möjliga huvudorsakerna för de olika problemen ärr definierade, tillämpas 5 Varför (se 
avsnitt 2.5.4 Verktyg) för att analysera rotorsaken till de olika huvudorsakerna, se bilaga G. 
Detta utförs genom att för varje huvudorsak ställa frågan ”varför?” fem gånger tills rotorsaken 
är nådd. När rotorsakerna för respektive problem ärr identifierade, beskrivs en åtgärdsplan för 
hur arbetet bör gå till för att minimera eller helst eliminera problemen. 

Den stora fördelen med att använda 5 Varför för att identifiera rotorsaker är att det är ett 
enkelt och smidigt verktyg att använda, samtidigt som det är något som medarbetarna på 
företaget är vana vid att använda och har därför lätt att ta till sig. Då denna analys bygger på 
författarens egna erfarenheter och tankar finns det fel inbyggda i processen då någon annan 
som genomför samma analys kan komma till andra rotorsaker.  
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3.1.5 Presentation av åtgärder 
Efter att förslag på åtgärder har tagit fram presenteras det för företaget i form av en ny 
rutinbeskrivning där nya learning to see-mappar redovisas, där tiden för arbetet för de nya 
rutinerna uppskattas och redovisas, se bilaga H. Här redovisas även vilka problem som 
fortfarande kan uppstå samt hur lång tid de beräknas ta att åtgärda utifrån det nya arbetssättet. 
Till den nya rutinen klargörs även hur de nya arbetsuppgifterna bör fördelas på de olika 
avdelningarna.  

Utifrån de nya learning to see-mapparna som tags fram utifrån nya rutinen utförs nya 
kvalitetsbristkostnadsberäkningar för att se hur mycket företaget sparar på att arbeta enligt 
den nya rutinen. Till detta utförs även ett nytt Paretodiagram, se bilaga D. För att redovisa 
vilken den totala skillnaden i kvalitetsbristkostnader som företaget kan räkna med vid 
införandet av de åtgärder som redovisats med 5 Varför-analysen, utförs uppskattade 
beräkningar på skillnaden före och efter införandet av de förslagna åtgärderna. För att 
redovisa fördelen med det nya arbetssättet upprättas även en ny feleffektsanalys som visar 
vilka effekterna blir av det nya arbetssättet, se bilaga I. Detta presenteras för företaget genom 
att författaren för denna rapport håller en muntlig presentation inför de personer som berörs 
av arbetet.  

3.2 Genomförande 

3.2.1 Nulägesanalys 
Den insamlade statistiken visade att företaget hanterade totalt 1005 kontrollrapporter under 
2016. Hur fördelningen av antal kontrollrapporter såg ut mellan de olika åtgärderna 
presenteras i figur 10. Utav dessa dryga tusen kontrollrapporter var det ca 37 % som uppstod 
på grund av att avvikelsen upptäcktes vid montaget och en rosa lapp skrev, medan 63 % var 
artiklar som vars avvikelser upptäcktes på grund av kontrollkod, se bilaga B. Hur 
fördelningen mellan de olika åtgärderna såg ut för rosa lapp och kontrollkod illustreras i 
bilaga B. 

 

Figur nr 10: Hur fördelningen per åtgärd av de kontrollrapporter som hanterades under 
2016 såg ut. 

Utifrån de intervjuer som genomfördes samt studien av företagets skrivna rutin skapades åtta 
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olika learning to see-maps, en för varje åtgärd och på vilket sätt avvikelsen upptäcktes. I dessa 
beskrivs arbetsgången, hur lång tid arbetet uppskattas ta om inga problem dyker upp och hur 
många personer som arbetar med varje del. Inom de svarta rutorna beskrivs rutinen för hur 
varje avdelning arbetar och hur lång tid arbetet tar. Inom de röda rutorna ges exempel på 
problem som kan uppstå, en uppskattning om hur lång tid det tar att åtgärda de problemen och 
hur många personer som blir inblandade. De olika learning to see-mapparna som visar nuläget 
illustreras i bilaga C. I de intervjuer som genomfördes med kvalitetsavdelningen påpekade 
personalen att de idag utsätts för mycket stress då de i sitt arbete skall hålla många bollar i 
luften samtidigt. Denna stress resulterar i att misstag begås oftare och sjukskrivingar ökar, 
vilket i sig påverkar företaget negativt. Kostnaderna för de olika åtgärderna beräknades fram, 
där informationen som framgår i de olika learning to see-mapparna angående hur lång tid det 
tar hanteringen för en kontrollrapport i de olika avdelningarna utgjorde grunden för 
beräkningarna.  

Tabell 1: De olika avdelningarnas timkostnad, samt omräkningen till kostnad per minut. 

Timkostnad Kronor per timme Kronor per minut 
Kvalitet  280,00 kr   4,67 kr  
Inköp  400,00 kr   6,67 kr  
Ekonomi  400,00 kr   6,67 kr  
Godsmottagning  280,00 kr   4,67 kr  
Godsavsändning  280,00 kr   4,67 kr  
Produktionsteknik  280,00 kr   4,67 kr  
Planering  400,00 kr   6,67 kr  
Bearbetning  280,00 kr   4,67 kr  
Kundsupport  400,00 kr   6,67 kr  
Montage  280,00 kr   4,67 kr  
Lagerpersonal  280,00 kr   4,67 kr  

 

De olika kostnaderna beräknades enligt ekvation (1), där de antal minuter som varje avdelning 
uppskattar att de lägger på hanteringen, se bilaga C, multipliceras med den kostnad per minut 
som varje avdelnings arbete kostar, se tabell 1, och hur många kontrollrapporter som 
hanterades under 2016, se bilaga B.  

𝐾 = 𝑡 ∗ 𝑘 ∗ 𝑛                   (1) 

K = totalkostnad (kr) 
t = tid för hantering (min) 
k = kostnad för arbetstid (kr/min) 
n = antal kontrollrapporter under 2016 

Resultatet av beräkningarna redovisas i tabell 2. 
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Tabell 2: Kostnadsberäkning för hanteringen av kontrollrapporter 2016. 

  Kostnad för kontrollrapport 
  Ersättning  Justering Kredit Skrot 
Antal rosa lappar 204 68 44 3 
Antal kontrollkod 245 182 93 17 
  

   
  

Kostnad/år:         
Rosa lappar  146 200,00 kr   49 186,67 kr   28 746,67 kr   1 660,00 kr  
Kontrollkod  129 850,00 kr   123 153,33 kr   43 400,00 kr   4 873,33 kr  
          
Summa:  276 050,00 kr   172 340,00 kr   72 146,67 kr   6 533,33 kr  
Procent av totalsumma: 52 % 33 % 14 % 1 % 
  

   
  

Totalsumma:  527 070,00 kr        
 

Ett Paretodiagram utfördes från de kostnader som beräknats fram, se bilaga D, för att 
bestämma vilka processer som detta projekt skulle arbeta vidare med. I Paretodiagrammet 
visas att det är åtgärden ersättning som står för den största kostnaden, med 52 % av 
totalkostnaderna. Därav togs beslutet att arbeta vidare med identifiering av orsaker till 
kvalitetsbristkostnaderna inom denna process. Då tid fanns inom projektet och för att öka 
möjligheten att uppnå målet med projektet, valdes även att arbeta vidare med processen för 
justering. 

3.2.2 Identifiering och prioritering av kvalitetsbristkostnader 
För att identifiera vilka problem som beräknades skapa störst konsekvenser utfördes 
feleffektsanalyser på de olika processerna, se bilaga E. Risktalet för de olika problemen 
beräknades genom att multiplicera uppskattad tid som problemet tar att åtgärda, antalet 
avdelningar som problemet kan uppstå på och hur ofta problemen återkommer, se ekvation 
(2). För tiden och hur återkommande problemen är tillämpades en skala på 1-5. För 
skalindelningen vid ersättning se tabell 3 och för justering se tabell 4. 

𝑅 = 𝑡 ∗ 𝑛 ∗ 𝑖      (2) 

R = risktalet 
t = tiden enligt skala 
n = antal avdelningar 
i = hur återkommande problemen är enligt skala 

Tabell 3: Skalindelningen för ersättning 

Skala:	 Tid:	 Återkommande	(KR/år):	
1	 <10	min	 <90	
2	 10-30	min	 90-180	
3	 30-60	min	 180-270	
4	 1h-1dag	 270-360	
5	 >1dag	 360-450	
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Tabell 4: Skalindelningen för justering 

Skala:	 Tid:	 Återkommande	(KR/år):	
1	 <10	min	 <50	
2	 10-30	min	 50-100	
3	 30-60	min	 100-150	
4	 1h-1dag	 150-200	
5	 >1dag	 200-250	

 

Efter att feleffektsanalyserna var genomförda och risktalen beräknade, visade risktalen att det 
är två problem som sticker ut extra mycket och som bör åtgärdas i första hand. De två 
problemen är: 

• Bristande information mellan avdelningar 
• Justeringar faktureras ej för 

För dessa problem upprättades två Ishikawadiagram för att synliggöra flera olika möjliga 
orsaker till att problemen uppstår, se bilaga F. När huvudorsakerna var identifierade utfördes 
5 Varför-analyser för att identifiera rotorsakerna till de två problemen, se bilaga G. Dessa 
analyser resulterade i fem åtgärdsförslag: 

• Gör om rutinen och flytta hanteringen till en kvalitetssamordnare 
• Inför standardkostnad för justering 
• Anställ en kvalitetschef som kan följa upp rutiner och arbeta med förbättringar 
• Digitalisera kontrollrapportsprocessen 
• Utbilda ledningen i förbättringsarbete och TQM 

3.2.3 Utvärdering av åtgärdsförslagen 
För åtgärdsförslaget om att ta fram en rutin att arbeta efter där hanteringen utgår från en 
kvalitetssamordnare som 5 Varför-analyserna resulterade i, togs nya learning to see-mappar 
fram som visar ett förslag på hur arbetet kan se ut i framtiden, se bilaga H. Även här 
presenteras inom de svarta rutorna vilka arbetsuppgifter som ingår i hanteringen för de olika 
avdelningarna, samt den uppskattade tiden för dessa. Inom de röda rutorna presenteras 
exempel på vilka problem som kan uppstå och hur lång tid det uppskattas ta att åtgärda dem. 
Utifrån den informationen som framgår i de nya learning to see-mapparna angående hur lång 
tid det tar hanteringen för en kontrollrapport i de olika avdelningarna beräknades kostnaderna 
för de olika åtgärderna fram, med hjälp av ekvation (1). Resultatet av beräkningarna redovisas 
i tabell 5. Utifrån de nya kostnader som beräknats fram utfördes ett nytt Paretodiagram, se 
bilaga D. 
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Tabell 5: Kostnadsberäkning för hanteringen av kontrollrapporter med nya rutinen. 

  Kostnad för kontrollrapporter 
  Ersättning  Justering Kredit Skrot 
Antal rosa lappar 204 68 44 3 
Antal kontrollkod 245 182 93 17 
          
Kostnad/år: 

   
  

Rosa lappar  112 880,00 kr   43 066,67 kr   21 706,67 kr   1 130,00 kr  
Kontrollkod  108 616,67 kr   95 246,67 kr   35 650,00 kr   4 363,33 kr  
          
Summa:  221 496,67 kr   138 313,33 kr   57 356,67 kr   5 493,33 kr  
Procent: 52 % 33 % 14 % 1 % 
          
Totalsumma:  422 660,00 kr        

 

När kostnaderna för hanteringen av kontrollrapporter enligt nya rutinen var beräknade, 
jämfördes de kostnader som räknades fram för gamla rutinen mot de nya kostnaderna, se figur 
11. Detta visar att de kvalitetsbristkostnaderna för hanteringen av kontrollrapporterna 
beräknas minska med 20 % efter införandet av nya rutinen. 

 

Figur nr 11 : Skillnaden i kvalitetsbristkostnader mellan gamla och nya rutinen. 

Beräkningar på vad det skulle innebära kostnadsmässigt att införa en standardkostnad för 
justeringar utfördes, se ekvation (3), där standardkostnaden sattes till 600 kronor, se tabell 6. 

𝐾𝑗 = 𝑆 ∗ 𝑛      (3) 

Kj = totalkostnad för justering (kr) 
S = standardkostnaden för justering (kr) 
n = antal justeringar per år 

Ersä:ning	 Justering	 Kredit	 Skrot	
Gamla	ruEnen	 276	050,00	kr		 172	340,00	kr		 72	146,67	kr		 6	533,33	kr		

Nya	ruEnen	 221	496,67	kr		 138	313,33	kr		 57	356,67	kr		 5	493,33	kr		

	-			kr		

	50	000,00	kr		

	100	000,00	kr		

	150	000,00	kr		

	200	000,00	kr		

	250	000,00	kr		

	300	000,00	kr		

Ko
st
na

d	
(k
r)
	

Kostnad	per	åtgärd	



      

Rev 03, 2017-06-05 S Johansson  34 (42) 

Tabell 6: Beräkning av resultat vid införandet av standardkostnad för justering. 

Standardkostnad justering 
Standardkostnad  600,00 kr  
Antal justeringar/år: 93 
    
Summa:  55 800,00 kr  

 

Den sammanlagda reduceringen av kvalitetsbristkostnaderna efter införandet av nya rutinen 
samt fakturering för justeringar beräknades till 30 %, se tabell 7. 

Tabell 7: Totala reduceringen av kvalitetsbristkostnaderna. 

Totala reduceringen av kvalitetsbristkostnader 
Minskning hantering  104 410,00 kr  
Justeringsfakturering  55 800,00 kr  
Summa:  160 210,00 kr  
    
Antal procent minskning: 30 % 

 

De föreslagna åtgärderna som framkom genom 5 Varför-analysen lades in i respektive 
feleffektsanalys och nya risktal beräknades på samma sätt som tidigare, se ekvation (2). De 
kompletta feleffektsanalyserna illustreras i bilaga I. Utifrån dessa analyser utläses att det 
totala risktalet för ersättningarna har minskat med ca 30 % medan det för justeringar har 
minskat med ca 60 %. 
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4 Resultat 
Utifrån de rotorsaker som 5 varför analyseringen resulterade i har fem förslag på åtgärder 
tagits fram. De fem föreslagen är: 

4.1 Ny rutin 
I dagsläget är processen för hanteringen av kontrollrapporter mycket rörig och det är många 
olika avdelningar som är inblandade i processen. Det resulterar i att arbetet med 
kontrollrapporterna ibland prioriteras bort då tiden inte finns, samt att informationen mellan 
avdelningarna ofta brister och då uppstår merarbete i att ta reda på informationen. För att 
förenkla processen och minimera risken för bristande information föreslås införandet av en ny 
rutin där hanteringen av kontrollrapporterna kommer ske utifrån en kvalitetssamordnare. 
Kvalitetssamordnaren kommer sköta all hantering gällande kontakt med leverantör, 
förmedling av artiklar till godsavsändningen vid retur, skrotning av artiklar vid skrot, 
uppföljning av kreditfaktura med mera. För komplett redovisning av arbetsuppgifter, se bilaga 
J, och för de nya learnings to see-mapparna, se bilaga H. 

4.2 Digitalisering 
I och med att företaget står inför en uppdatering av sitt affärssystem, föreslås en digitalisering 
av kontrollrapportsprocessen. Det för att minimera den tid som idag läggs på fysisk 
förflyttning mellan avdelningarna samt att skapa obligatoriska fält att fylla i för att minimera 
risken för bristande information mellan avdelningar, påminnelsefunktioner, lättare 
uppföljning av leverantörer och dylikt. Det kommer även resultera i en mer miljövänlig 
process då mycket av pappershanteringen försvinner vilket gynnar företaget och samhället. 
För en beskrivning av hur arbetet skulle se ut vid digitalisering och vad som bör införas i och 
med digitaliseringen, se bilaga K. 

4.3 Kvalitetschef 
Då företaget idag inte har en person som på heltid enbart arbetar med kvalitetsfrågor arbetar 
företaget inte med förbättringsarbete i den utsträckning som de borde. Vid anställning av en 
kvalitetschef som kommer in och ser företagets arbete med nya ögon, öppnas nya möjligheter 
upp för hur företaget skall förbättra sina processer vilket kommer resultera i reducering av de 
totala kvalitetsbristkostnaderna som uppstår inom företaget. Det kommer även finnas en 
person som följer upp de rutiner som finns och titta på om de följs, hur de kan förbättras samt 
kunna lyssna in de olika medarbetarnas tankar och idéer utan att det påverkar företagets 
övriga arbete. 

4.4 Standardkostnad för justeringar 
Företaget fakturerar idag för ca 17 % av de justeringar de utför. Anledningen till detta är dels 
att det inte framgått tydligt i rutinerna för arbetet vem som är ansvarig för faktureringen samt 
att det upplevts omständligt att ta fram exakt kostnad för varje justering som utförs. Med 
anledning av detta föreslås en standardkostnad för justeringar och ett förtydligande av vem 
som utför faktureringen i den nya rutinen. 

4.5 Utbildning av ledning 
För att lyckas med kvalitetsarbete så som förbättringsarbete och totalkvalitet är det allra 
viktigaste för företaget att det är ledningen som tagit beslutet och alltid strävar efter att bli 
bättre. Därför föreslås att ledningen skall utbilda sig inom exempelvis förbättringsarbete och 
TQM, för att sedan etablera detta tänk på verksamheten. Om detta införs kommer 
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medarbetarna förstå att nästa avdelning i de olika processerna är interna kunder som man vill 
göra nöjd och företaget kommer bli ett team som strävar mot samma mål - att göra kunden 
(både intern och extern) nöjd. 
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5 Diskussion 

5.1 Värdering av resultat 

5.1.1 Datainsamling 
I och med att alla beräknade kostnader bygger på uppskattade värden och det inte finns något 
registrerat om hur ofta problem uppstår i samband med en kontrollrapport och hur lång tid det 
tar att åtgärda detta, är inte de framräknade kostnaderna för hanteringen korrekta. 
Förmodligen är den verkliga kostnaden för hanteringen mycket högre än vad som är beräknat, 
samt att det förmodligen finns många dolda kvalitetsbristkostnader som inte kunnat 
identifieras i detta projekt. Anledningen till att beräkningar har utförts trots den stora 
osäkerheten kring dem är för att företaget efterfrågat en fingervisning om hur stora 
kvalitetsbristkostnaderna egentligen är. 

Den stora osäkerheten i resultatet gäller även för exempelvis feleffektsanalysen då även den 
bygger på uppskattningar och inte ren fakta från verkligenheten. Inte heller 
Ishikawadiagrammet och 5 varför-analysen redogör för den enda sanningen som finns, då de 
är framtagna av en person och bygger på den personens tankesätt. Om någon annan eller 
några andra skulle genomföra samma analyser är det inte säkert att det skulle komma fram till 
samma saker, utan hitta andra aspekter som påverkar resultatet.  

5.1.2 Litteraturstudier 
Då detta examensarbete berörde ämnen som jag helt eller delvis saknade kunskap om fick jag 
läsa in en del kunskap i inledningen av projektet. De ämnen som jag helt saknade kunskap om 
var kvalitetsbristkostnader samt material- och produktionsstyrning. Det jag upptäckte när jag 
läste om material- och produktionsstyrning var dock att jag redan delvis hade den kunskapen 
då jag redan har studerat hur företaget samt andra företag arbetar under tiden jag har varit ute 
på olika företag för praktik, sommarjobb, extraarbete och dylikt. När det gäller 
kvalitetsbristkostnader var det dock i stort sätt helt nytt för mig, vilket innebar att jag läste de 
böcker jag hittade som berör ämnet samt en del andra examensarbeten för att få den 
kunskapen som behövdes för projektet. När jag försökte hitta relevant litteratur i form av 
böcker och artiklar upptäckte jag att det var mycket svårt då detta verkar vara ett område som 
det inte skrivits mycket om, därav är mina referenser till just kvalitetsbristkostnadsdelen i 
teorin relativt få. Det märkets även när jag läste gamla examensarbeten då de som hade skrivit 
arbetet också hade refererat till samma böcker som jag använt. För ämnena kvalitetsteknik 
och LEAN och de verktyg som tillämpats hade jag redan kunskaper från min utbildning, 
därav behövdes ingen ny kunskap hämtas för det. Det verktyget som var helt nytt för mig var 
learning to see-mapparna, vilket innebar att jag fick läsa hur man arbetar med dem.  

5.1.3 Syfte och mål 
Syftet med projektet har uppfyllts då ett förslag på ett nytt arbetssätt har tagits fram och 
presenterats i form av en ny rutinbeskrivning. Sedan har även andra förslag, utöver den nya 
rutinen, tagits fram som förväntas resultera i reducering av kvalitetsbristkostnaderna. Om 
målet med att halvera kvalitetsbristkostnaderna är uppfyllt är svårt att bestämma. Det i och 
med att de totala kvalitetsbristkostnader som uppstår i samband med 
kontrollrapportsprocessen fortfarande är okända då företaget inte fört någon statistik över 
vilka problem som uppstår, hur lång tid det tar att åtgärda problemen och hur ofta problemen 
uppstår. Vid införandet av nya rutinen skulle kvalitetsbristkostnaderna för hanteringen vid en 
kontrollrapport där inga problem uppstår, minska med 20 %. Om man sedan inför en 
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standardkostnad för justeringar skulle det resultera i att man får in 10 % av de framräknade 
kvalitetsbristkostnaderna. Tillsammans blir alltså beräkningar på hur resultatet borde bli att 
kvalitetsbristkostnaderna minskar med 30 %. Dock tror jag att företaget med ett aktivt 
förbättringsarbete och uppföljning av rutiner kan reducera deras kvalitetsbristkostnader, både 
för kontrollrapportsprocessen och för hela verksamheten, avsevärt. Denna bedömning utgår 
från att feleffektsanalyserna som genomförts visar på en stor minskning av risktal för de olika 
problemen, där det för ersättningar har minskat med ca 30 % och för justeringar har minskat 
med ca 60 %, se bilaga J. I och med att risktalen minskat så pass mycket, bör även 
kvalitetsbristkostnaderna för hanteringen av de problemen som uppstår minska då 
minskningen av risktalen visar att problemen inte bör uppstå lika ofta och när de uppstår 
medför de inte lika stor konsekvens. 

5.1.4 Påverkan hos människor och miljö  
Då det nya arbetssättet följer en tydligare process där inte lika många avdelningar är 
involverade, bedömer jag att arbetet bör bli mer konkret och fokuserat för de olika 
medarbetarna. Detta innebär att de olika avdelningarna kan fokusera mer på sina 
arbetsuppgifter och då minskar deras stress av att hantera flera olika bollar i luften samtidigt. 
Den minskade stressen kommer förhoppningsvis resultera i en bättre arbetsmiljö för 
medarbetarna samt att vissa handhavandefel och misstag minskas, vilket i sin tur kommer 
resultera i en reducering av kvalitetsbristkostnader då färre problem uppstår. 

Om kontrollrapportsprocessen digitaliseras kommer även miljön påverkas positivt. Det för att 
färre papperslappar kommer skrivas ut och mindre bläck kommer användas. Att arbeta på ett 
sätt som är bättre för miljön gynnar även företaget långsiktigt, då företagets rykte och 
goodwill ökas vid miljövänligare arbetssätt. 

5.1.5 Merkostnader på grund av nya roller 
Vid införandet av en kvalitetssamordnare bör inte några direkta merkostnader i form av lön 
uppstå. Det för att jag bedömer att det räcker med att omstrukturera arbetsfördelningen hos 
dagens kvalitetsavdelning. Idag är det fyra personer som arbetar på kvalitetsavdelningen, där 
en sköter mätmaskinen medan de andra tre mäter artiklar och skapar kontrollrapporter och 
utför den hantering som de skall utföra efter bestämd åtgärd. Jag bedömer att dessa roller 
skulle kunna omfördelas på så vis att en person sköter mätmaskinen, två personer mäter 
artiklar och fyller i första delen på kontrollrapporten och en person arbetar som 
kvalitetssamordnare och utför de arbetsuppgifter som beskrivs i bilaga K. 

Vid anställning av en kvalitetschef kommer det uppstå en merkostnad för företaget i form av 
ytterligare en till lön. Dock bedömer jag att de kommer tjäna på det i längden då 
kvalitetschefen kommer ta fram förbättringsarbete som kommer resultera i att 
kvalitetsbristkostnader kommer reduceras, samtidigt som företaget kommer kunna arbeta mer 
effektivt och tjäna pengar på grund av det. Kvalitetschefens arbete kommer förmodligen även 
resultera i att kvaliteten på de maskiner som levereras ökar, vilket skapar konkurrensfördelar 
på marknaden. Därav tror jag att företaget långsiktigt kommer tjäna på att anställa en person 
som arbetar med kvalitetsfrågor, däremot är det svårt att utföra beräkningar på detta i nuläget 
då de kostnader som kan minskas inom företaget är idag okända. 
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5.1.6 Utbildning av personal 
Om företaget väljer att digitalisera arbetet med kontrollrapporter kommer personalen behöva 
utbilda sig i hur det nya arbetssättet går till. Jag tror dock inte att detta kommer skapa några 
större problem då mallarna för vad som skall fyllas i bör vara mycket tydliga för att minska 
den bristande informationen, samt att de vid uppdatering till nya affärssystemet ändå kommer 
behöva genomföra utbildning av personalen och då kan utbildningen av hur 
kontrollrapportsrapporteringen skall ske integreras i den utbildningen. 

5.1.7 Generalisering av resultatet 
Resultatet av detta arbete kommer nog inte gå att direkt överföra till andra processer inom 
företaget då kontrollrapportsprocessen är en relativt unik process inom företaget. Dock kan 
resultatet fungera som en fingervisning över hur de övriga processerna inom företaget kan 
förbättras. Däremot tror jag att resultatet kan generaliseras, efter några modifieringar, till 
andra företags reklamationsprocesser. Det för att jag exempelvis hämtat mycket inspiration 
från hur Atlas Copco arbetar med sin reklamationsprocess. Där kan man se att många delar i 
arbetet är lika hos olika företag och det är därför jag bedömer att resultatet av detta arbete kan 
generaliseras till flera företags processer. 

5.2 Fortsatt arbete 
Det som rekommenderas att fortsätta arbeta med efter att detta projekt är avslutat är att utföra 
de åtgärder som arbetet resulterat i. Utöver det rekommenderas även att kvalitetschefen tittar 
på företagets övriga processer och arbetar vidare med att identifiera kvalitetsbristkostnader 
och ta fram nya arbetssätt för att reducera dem. Det som jag uppmärksammat under mitt 
arbete är att det finns mycket att arbeta vidare med inom företagets verksamhet för att minska 
kvalitetsbristkostnader och öka lönsamheten för företaget genom bland annat effektivare 
processer.  

Att redan nu påbörja arbetet med att identifiera olika kvalitetsbristkostnader och kunna titta på 
hur stor den verkliga kostnaden faktiskt är rekommenderas. För det rekommenderas att börja 
följa upp hur lång tid de olika kontrollrapporterna tar, vilka problem som uppstår, hur lång tid 
de tar att åtgärda och annat som kan vara intressant för företaget. För att snabbt komma igång 
med arbetet att identifiera fler kvalitetsbristkostnader inom kontrollrapportsprocessen 
rekommenderas att fortsätta fylla i de learning to see-maps som tagits fram i detta arbete. Där 
kan företaget fortsätta fylla i vilka problem som uppstår, hur lång tid det tar att åtgärda dessa 
och hur ofta de uppstår. Det för att på ett enkelt sätt börja kartlägga hur stora de korrekta 
kvalitetsbristkostnaderna egentligen är. 

I övrigt rekommenderas även vid införandet av det nya systemet att alla avdelningar inom 
företaget är involverade genom att de får redogöra för vilka funktioner som skulle underlätta 
deras arbete om de fanns med. Att ta med allas åsikter och förslag kan dock vara svårt, men 
jag anser att det är mycket viktigt att alla avdelningar får känna sig delaktiga i processen.   
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6 Slutsatser 
Nedan listas de förslag på åtgärder som tagits fram för att reducera kvalitetsbristkostnaderna 
inom kontrollrapportsprocessen: 

• Ta fram en ny rutin för hanteringen av kontrollrapporterna och flytta arbetet med 
hanteringen av kontrollrapporterna från inköpsavdelningen till en kvalitetssamordnare.  

• I och med uppdateringen av affärssystemet som skall göras på företaget, digitalisera 
kontrollrapportsprocessen och inför obligatoriska fält att fylla i. 

• Anställ en kvalitetschef som följer upp befintliga rutiner och kan arbeta vidare med 
förbättringsarbete för att reducera kvalitetsbristkostnaderna ytterligare. 

• Inför en standardkostnad för justering att fakturera leverantörerna med. 

• Utbilda ledningen i förbättringsarbete och totalkvalitet (TQM). 
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Bilaga A: Gantt-schema 

 
Figur A-1: Gantt-schema som visar hur tiden för projektets olika delar skall disponeras. De 
färgade fälten markerar vilka veckor aktuell aktivitet skall genomföras, medan de färgade 
fälten som har ett rött kryss i visar att det är ett speciellt datum i den aktuella veckan som 
aktiviteten skall ske på. 
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Bilaga B: Statistik från 2016 
 

 

Figur B-1: Fördelningen mellan rosa lappar och kontrollkod. 

 

Figur B-2: Fördelningen mellan rosa lapp och kontrollkod för de olika åtgärderna. 
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Bilaga C: Learning to see-mappar nuläge 
 

Figur C-1: Learning to see-map när avvikelse upptäcks på grund av rosa lapp och resulterar 
i en ersättningsleverans. 
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Figur C-2: Learning to see-map när avvikelse upptäcks på grund av rosa lapp och resulterar 
i en justering på EMBA. 
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Figur C-3: Learning to see-map när avvikelse upptäcks på grund av rosa lapp och resulterar 
i en kreditering. 
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Figur C-4: Learning to see-map när avvikelse upptäcks på grund av rosa lapp och resulterar 
i utskrotning av felaktig detalj och ny order. 
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Figur C-5: Learning to see-map när avvikelse upptäcks på grund av kontrollkod och 
resulterar i en ersättningsleverans. 
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Figur C-6: Learning to see-map när avvikelse upptäcks på grund av kontrollkod och 
resulterar i en justering på EMBA. 
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Figur C-7: Learning to see-map när avvikelse upptäcks på grund av kontrollkod och 
resulterar i en kreditering. 
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Figur C-8: Learning to see-map när avvikelse upptäcks på grund av kontrollkod och 
resulterar i utskrotning av felaktig detalj och ny order.
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Bilaga D: Paretodiagram 

 

 

Figur D-1: Paretodiagram som visar fördelningen av de totala kvalitetsbristkostnaderna från 
nulägesanalysen. 
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Figur D-2: Paretodiagram som visar fördelningen av de totala kvalitetsbristkostnaderna med 
nya rutinen. 
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Bilaga E: Feleffektsanalys (FMEA) nuläge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur E-1: FMEA när avvikelse upptäcks i montage och åtgärden blir ersättning. 
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Figur E-2: FMEA när avvikelse upptäcks på grund av kontrollkod och åtgärden blir 
ersättning. 
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Figur E-3: FMEA när avvikelse upptäcks i montage och åtgärden blir justering. 

 



  Bilaga E    

Rev 03, 2017-06-05 S Johansson  4 (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur E-4: FMEA när avvikelse upptäcks på grund av kontrollkod och åtgärden blir 
justering.
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Bilaga F: Ishikawadiagram 

 

 
Figur F-1: Ishikawadiagram för problemet med bristande information mellan avdelningar. 

 

 

Figur F-2: Ishikawadiagram för problemet med att det inte faktureras för justeringar. 
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Bilaga G: 5 Varför 

 

 

Figur G-1: 5 Varför-analys över problemet med bristande information mellan avdelningar. 
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Figur G-2: 5 Varför-analys över problemet med att det inte faktureras för justeringar. 
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Bilaga H: Learning to see-mappar ny rutin 

 

 

Figur H-1: Learning to see-map över nya rutinen för hanteringen när avvikelse upptäcks i 
montaget och åtgärden blir en ersättningsleverans. 

 



  Bilaga H    

Rev 03, 2017-06-05 S Johansson  2 (6) 

Figur H-2: Learning to see-map över nya rutinen för hanteringen när avvikelse upptäcks i 
montaget och åtgärden blir en justering på EMBA. 
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Figur H-3: Learning to see-map över nya rutinen för hanteringen när avvikelse upptäcks i 
montaget och åtgärden blir en kreditering. 
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Figur H-4: Learning to see-map över nya rutinen för hanteringen när avvikelse upptäcks i 
montaget och åtgärden blir utskrotning av felaktig detalj och ny order. 
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Figur H-5: Learning to see-map över nya rutinen för hanteringen när avvikelse upptäcks på 
grund av kontrollkod och åtgärden blir en ersättningsleverans. 

 

Figur H-6: Learning to see-map över nya rutinen för hanteringen när avvikelse upptäcks på 
grund av kontrollkod och åtgärden blir en justering på EMBA. 
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Figur H-7: Learning to see-map över nya rutinen för hanteringen när avvikelse upptäcks på 
grund av kontrollkod och åtgärden blir en kreditering. 

 

Figur H-4: Learning to see-map över nya rutinen för hanteringen när avvikelse upptäcks i 
montaget och åtgärden blir utskrotning av felaktig detalj och ny order.
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Bilaga I: Feleffektsanalys (FMEA) efter åtgärder 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur I-1: Komplett FMEA när avvikelse upptäcks i montaget och resulterar i 
ersättningsleverans. 
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Figur I-2: Komplett FMEA när avvikelse upptäcks på grund av kontrollkod och resulterar i 
ersättningsleverans. 
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Figur I-3: Komplett FMEA när avvikelse upptäcks i montaget och resulterar i justering på 
EMBA. 
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Figur I-4: Komplett FMEA när avvikelse upptäcks på grund av kontrollkod och resulterar i 
justering på EMBA.
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Bilaga J: Kvalitetssamordnarens arbetsuppgifter 

Generellt  

• Undersöka behovet.  
• Kontakta leverantören och besluta om åtgärd. 
• Vid retur: förflytta artikel till godsavsändning och meddela om retur (informationen 

går även att hitta digitalt för godsavsändningen). 
• Vid skrot: skrota ur artiklar ur systemet och flytta dem till skrotbinge. 

Kredit 

• Utföra de punkter som återfinns under rubriken ”generellt”. 
• Skapa kreditfaktura och maila leverantör. 
• Bevaka kredit och följa upp leverantörerna, skicka påminnelse om det behövs. 
• Skriva på kreditfaktura och fylla i systemet att kreditfaktura är ankommen (sker 

eventuellt automatiskt med nya systemet). 
Ersättning 

• Utföra de punkter som återfinns under rubriken ”generellt”. 
• Skapa fiktiv order i IFS (sker eventuellt automatiskt med nya systemet). 

Skrot 

• Utföra de punkter som återfinns under rubriken ”generellt”. 
Justering 

• Utföra de punkter som återfinns under rubriken ”generellt”. 
• Kontakta produktionsteknik om justering. 
• Gör artiklarna ej aktiva och flytta dem i IFS.  
• Skapa faktureringsorder och maila den till leverantör. 
• Följ upp att betalningen kommer in.  

Vid problem 

• Ej tydlig information i rosa lapp - kontakta montör och komplettera med den 
information som behövs. 

• Utför kompletterande mätning. 
• Om leverantör önskar bild - ta kort på artikeln och maila leverantören. 
• Lokalisera och undersök om fler artiklar på samma order har samma fel. 
• Vid otydligt behov - kontakta MA. 
• Kan ej fatta beslut själv - kontakta teknik. 
• Vid behöv av truck för förflyttning av artiklar - invänta truck/truckförare. 
• Om artiklar ligger fel - leta efter artiklar. 
• Fel antal skrotas ut ur systemet - försök lösa inventarieproblem. 
• När teknik sagt okej för godkänd med anmärkning - fylla i avvikelserapport och maila 

leverantör (eventuellt automatiskt med nya systemet).  
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Bilaga K: Förslag inför digitalisering 

För de olika avdelningarna: 

• Montör upptäcker fel. Loggar in i dator och fyller i rosa lapp. Trycker på spara. 
Automatiskt mail/notis till kvalitetssamordnare om ny rosa lapp. 

• Mättekniker upptäcker fel. Loggar in i dator och fyller i kontrollrapport. Trycker på 
spara. Automatiskt mail/notis till kvalitetssamordnare om ny kontrollrapport. 

• Kvalitetssamordnare fyller i åtgärd och behovsdatum m.m. 
o Ersättning - automatiskt mail till leverantör med information + fiktiv order 

skapas. 
o Justering - automatiskt mail till leverantör med information + faktureringsorder 

till leverantör + mail/notis till produktionsteknik och produktionsplaneringen 
med information. 

o Kredit - automatiskt mail till leverantör med information och kreditfaktura 
o Information till leverantör - automatiskt mail till leverantör med informationen 
o Retur - automatiskt mail till leverantör med information + mail/notis till 

godsavsändningen 
o Skrot - automatiskt mail till leverantör 
o Avvikelserapport - automatiskt mail till leverantör + mail/notis till 

godsmottagning 
• Vid justering - automatiskt mail/notis till bearbetning när produktionsteknik och 

produktionsplaneringen tagit beslut. Innehåller information om i vilken maskin det 
skall köras samt planerad tid för körning. 

 

Övrigt 

• För varje avdelning skall vissa fält vara obligatoriska att fylla i. Exempelvis för: 
o Montör/mättekniker - vilken maskin/vilken leverantör det kommer ifrån, vad 

det är för fel (ev förbestämda alternativ plus öppet fält för mer förklaring), hur 
många som det är fel på m.m. 

o Kvalitetssamordnare: vilken åtgärd som skall utföras, behovsdatum m.m. 
o Produktionsteknik och produktionsplanering - vilken maskin det skall köras i, 

planerad körning m.m. 
• Automatisk generering av uppföljningsdiagram och dylikt för alla olika leverantörer. 

Skapas utifrån efterfrågade uppföljningar. 
• Automatisk påminnelsefunktion om ej åtgärdad både internt och externt. 
• Automatisk uppdatering när kreditfaktura och justeringsfaktura är inkommen. 

 


