
 

 Örebro universitet  Örebro University 
 Institutionen för  School of Science and Technology 
 naturvetenskap och teknik   SE-701 82 Örebro, Sweden 
 701 82 Örebro   

 

 

 

Maskinteknik C, Examensarbete, 15 högskolepoäng 

 

 

Analys av kvalitetsbristkostnader 
En studie som belyser konsekvenserna av bristande kvalitet 

 

 

Andreas Rosell, Ludvig Salomonsson 

 

Maskiningenjörsprogrammet, Industriell Ekonomi  

180 högskolepoäng 

 

Örebro VT 2016 

 

 

Examinator: Lars Pejryd 
 

 
Title in English: 
Cost of poor quality analysis  



  1 (70) 

Sammanfattning 

Dagens hårda konkurrens för tillverkande företag ställer höga krav på effektivisering, 
lönsamhet samt att ständigt utveckla sina processer. Att arbeta med förbättringar är en 
väsentlig del för företagens överlevnad. För att lyckas med förbättringsarbeten krävs en 
förståelse för vilken process som ej är fullkomlig. Detta kan uppnås genom att identifiera och 
analysera de slöserier som finns inom företaget, för att sedan eliminera dem.  

I detta arbete lägger vi grunden för kommande förbättringsarbeten genom att identifiera de 
platser och orsaker till spill, och sedan beräkna dess kostnad. En fallstudie som ska analysera 
en delprocess som ej skapar värde för kunden utförs för att ytterligare belysa potentiella 
förbättringsområden.  

Genom intervjuer, observationer och analys av befintlig data har en ny modell för registrering 
av kassationer och omarbete skapats och en intern prislista för produkter i arbete har 
uppdaterats. En fallstudie har utförts där två partier kött från olika leverantörer har bearbetats 
till slutkund. Syftet med fallstudien var att undersöka om skillnad i leverantörskvalitet kunde 
speglas i slutpriset av produkten. Parametrar som tid i lager, nedlagda resurser och förlorad 
vikt iakttogs.  

Inför framtida förbättringsarbeten kan modellen i kombination med prislistan användas som 
grund för beslut. Fallstudie påvisar de konsekvenser som kan uppstå vid ett 
funktionsorienterat arbetssätt.  

 

 

Nyckelord: Kvalitet, Kvalitetsbristkostnader, Kostnadsmedvetenhet, Processorienterat 
arbetssätt, Ständiga förbättringar.  
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Abstract 

The harsh competition the producing organizations face these days, sets high expectations 
concerning effectivity, profitability and process development. To improve the organization is 
an essential part for survival. In order to successfully improve your organization you should 
first identify what process that’s in dire need. This can be achieved by identifying, analyzing 
and eliminating the wastes inside the company. 

This report sets the foundation for future improvements by identifying the locations, reasons 
and economic consequences of waste. A case study whose purpose was to analyze an activity 
which didn’t add value for the customer was performed to reveal additional areas of 
improvement.    

Through interviews, observations and studies of documented data, a new model for the 
registration system was created. These methods were also used to create an updated version of 
their internal price list. A case study were performed where two batches of meat, from 
different suppliers, were followed through processing. The purpose were to examine whether 
there is a link between supplier quality and increment of cost. Parameter such as time spent in 
stock, resource consumption and loss of weight where observed. 

The model combined with the price list can be used as a basis for future decisions regarding 
improvements. The case study demonstrates the consequences associated with a functional 
oriented business approach. 

 

 

Key words: Quality, Cost of poor quality, cost awareness, Process business orientation, 
Continuous improvement 
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Förord 
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vid Örebro Universitet. Arbetet utfördes på Atria Scandinavia Sköllersta under tio veckor, 
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framtida utmaningar och hade inte varit möjligt utan den hjälp och stöttning vi fått från 
berörda personer.   
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Sköllersta för den support och handledning han gett oss. Utan Håkan hade inte arbetet blivit 
en verklighet. 
Vi vill tacka Jimmy Willingmo, LIV-koordinator för den dagliga support som varit ovärderlig. 
Vi vill tacka Pär Alfredson, Produktionscontroller för hjälp med de analyser och kalkyler 
arbetet berör. 
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För den guidning han bidragit med under arbetets gång vill vi även tacka utvald handledare 
Mart Öhr, Universitetsadjunkt på Örebro Universitet.  
 
Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett lyckat och trevligt samarbete, både under 
rapportens och studietidens gång. Med detta sagt så siktar vi mot nya mål och utmaningar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Örebro, Juni 2016 
 
 
 
 
 
 
 

Andreas Rosell       Ludvig Salomonsson 
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Terminologi 

LIV – Livsmedel i världsklass. 

B-puts – Aktivitet där hela köttstycken putsas för att överensstämma med specifikation. 

Produktionscontroller – Tjänst vars arbetsuppgifter bland annat innefattar ekonomistyrning, 
kalkyler, bokslut och omkostnadsuppföljning mm.  

Bundet kapital – Likvida medel som är bundet i någon form. 

Sous-vide – Tillagningsmetod där råvara tillagas i vakuumförpackningar. 

Respondent – Den som svarar på frågor vid exempelvis en intervju. 

PH-värde – Mått på surhet, i detta fall köttets surhet. 
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Figur 1 Från en liten källarlokal i Kumla startade Oskar Lithell den 
charkuteriverksamhet som fick namnet Kumla Kött- och Charkuteriaffär. På bilden syns 
Oskar Lihells med biträden, den tekniska utrustningen bestod av en handdriven 
köttkvarn. [2] 

1 Inledning 

1.1 Företaget 

Atria Scandinavia är ett av norra Europas marknadsledande livsmedelsföretag med kända 
varumärken som Sibylla, Lithells, Lönneberga, Pastejköket, Ridderheims och TZAY med 
flera.  I Skandinavien finns det 8 fabriker med en omsättning på ca 3,05 Mdr SEK och 930 
anställda. Den största fabrik är belägen i Sköllersta några mil utanför Örebro med ca 320 
anställda. I Sköllersta tillverkas bland annat korv, hamburgare och sous-vide produkter 
(köttprodukter tillagade i vakuumförpackningar). [1] 

Företaget ägs av den finländska livsmedelskoncernen Atria Oyj sedan 1997 och dessförinnan 
av Lithells AB. Oskar Lithell startade år 1907 sin charkuteriaffär i Kumla och har under sin 
livstid utvecklat väletablerade produkter inom livsmedelsbranschen. Oskar Lithell, även 
kallad ”varmkorvens fader”, tillverkade 1932 den varmkorv som sedan fick det berömda 
namnet Sibylla. Namnet var resultatet av en tävling bland personalen och är inspirerat av den 
dåvarande prinsessan Sibylla, Hertiginna av Västerbotten. Varumärket Sibylla innefattar idag 
bland annat en kedja med ca 200 gatukök. [2] 

Största konkurrenten och marknadsledande i Sverige anses vara HK Scan-koncernen som är 
ett av norra Europas ledande livsmedelsföretag. HK Scan har ca 7 400 anställda och år 2015 
omsatte verksamheten ca 18 Mdr SEK. [3] 
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1.2 Projektet 

Atria Scandinavia Sköllerstas nuvarande system för hantering av data angående kassationer 
och omarbeten kommer bytas ut. Projektet ska undersöka hur företaget på ett bra sätt ska 
registrera, följa upp och redovisa spill av olika slag samt vilka ekonomiska konsekvenser 
detta spill medför. Ett förslag till utformningen, vilka avdelningar, platser och orsaker som 
berörs, ska ges som resultat.  

En uppdaterad intern prislista för produktkategorier och de operationer dessa genomgår 
behövs för att kunna redovisa och följa upp spillets påverkan. Prislistan är för produkter i 
arbete, alltså ej en prislista mot slutkund. Vad som ska mätas och vilka parametrar som 
behöver användas skall undersökas. Företagets nuvarande prislista anses vara utdaterad och 
missvisande.  

En fallstudie skall göras där den nya prislistan och kostnadskalkylen ställs mot ett praktiskt 
exempel. En jämförelse av två partier kött av samma sort men från olika leverantörer. Det 
verkliga slutpriset för företaget efterfrågas och det som skiljer dem åt är inköpspris, tid i lager 
och eventuella kvalitetsskillnader. 

Rapporten är uppdelad i tre olika fall och syftet med dessa är:  

1. Utvärdera nuvarande system för registrering av kassationer och omarbeten samt ge ett 

förslag på ny modell inför kommande systembyte. Detta område benämns senare i 

rapporten som Modell för registrering av kassationer och omarbete. 

2. Redovisa en uppdaterad intern prislista för de produkter som befinner sig i arbete. 

Detta för att få en mer trovärdig prisbild när kassationer eller omarbeten uppstår, men 

även för att hjälpa företaget se vilken aktivitet/process som behöver utvecklas. Denna 

del benämns senare i rapporten som Uppdaterad intern prislista. 

3. Analysera de kostnadsdrivande faktorer som ej adderar värde för slutkunden samt 

beräkna dess ekonomiska konsekvenser. Detta för att tydliggöra faktorernas påverkan 

på processen som helhet och agera underlag inför framtida beslut. Detta fall benämns 

senare i rapporten som Fallstudie: B-puts. 
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Samtliga förslag måste hålla sig inom ramarna för produktsäkerhet och lagkrav angående 
spårbarhet som finns inom livsmedelsindustrin. 

Samtliga förslag skall vara transparanta och applicerbara på alla flöden. 

Avgränsningar:  

• Arbetet innefattar gränssnittet mellan människa och maskin för registrering av 

kassationer och om-arbete samt informationsflödet. 

• Arbetet behandlar information och kalkyler angående produktionsflödet. 

• Processens organisatoriska struktur skall ej iakttas.   

• Undersökningen håller sig inom fabriken, externa faktorer kommer ej analyseras.  

• Modellen för registrering av spill skall vara företagsövergripande och ej gå ner på 

artikelnivå (endast kategori). 

• Sekretessbelagd och känslig information kommer ej publiceras i rapporten. 

(resultat redovisas i procentenheter eller ökning/minskning av kronor). 
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2 Bakgrund 

Här förklaras projektets syfte och ändamål. De underliggande problem som företaget 
upplever samt de åtgärder som tidigare vidtagits. Vidare beskrivs även det teknikområde som 
projektet berör samt ett par utförda projekt med liknande inriktning.    

2.1 Problemet 

Företaget vill att deras process för registrering av kassationer och om-arbeten studeras för att 
finna möjliga förbättringsområden. Det ska utvärderas om det finns potential till ett bättre 
system för att lättare kunna följa upp spill. Grundorsaken till undersökningen är att deras 
nuvarande system för registrering kommer upphöra och ersättas med ett nytt. 

En uppdaterad intern prislista för produkter i arbete efterfrågas då den nuvarande anses vara 
utdaterad. Problemet som uppstår när missvisande värden redovisas är att fel bild för 
kostnader ligger som grund för framtida beslut. Med en prislista vars värden är mer rättvisa 
kan företaget enklare se vart kostnader uppstår. Detta kommer underlätta inför framtida 
förbättringsarbeten då företaget kan rikta resurser på ett effektivt sätt.  

Angående fallstudien upplever företaget att de inte haft fullständig kontroll över de kostnader 
som vissa delprocesser ger upphov till. Det upplevda problemet kring fallstudien innefattar de 
produkter från leverantör som avviker från specifikation. Då mottagna produkter ej uppfyller 
de satta kriterierna så krävs en kvalitetskontroll innan vidare bearbetning sker. Detta moment 
är ett steg som tillkommit på grund av bristfällig kvalitet från leverantörer och anses vara 
onödigt arbete.  
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2.2 Vad har företaget gjort tidigare 

Företagets LIV-projekt (livsmedel i världsklass) arbetar kontinuerligt med förbättringsarbeten 
genom att använda sig av metodik från Lean production, Sex Sigma etc. 

Deras nuvarande system har hanterat registrering och uppföljning utan problem men kommer 
av olika anledningar bytas ut. Företaget har redan en befintlig modell för systemet men önskar 
nu en utvärdering och eventuella förbättringsförslag inför kommande byte. I dagsläget finns 
paneler på vissa platser i fabriken där registreringen sker.  

Den nuvarande interna prislistan anses vara omodern och missvisande då den inte uppdaterats 
på ett antal år. Företaget är i dagsläget medvetna om att prislistan ej stämmer överens med 
verkligheten. 

Fallstudien behandlar en process vilket av företaget benämns som ”B-puts”. Ordet ”B-puts” 
syftar till den process då delar från köttstycket måste styckas bort för att det inte uppfyller de 
kriterier som efterfrågas. Styckandet sker manuellt och utförs av personal på fabriken.  

Inga tidigare studier eller undersökningar från företaget har utförts kring detta område kallat 
B-puts. Faktorer som tid i lager, kvalitetsavvikelser, inköpspris och bundet kapital är av 
betydelse för studien.  
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2.3 Vad har andra gjort tidigare 

Åtskilliga studier har utförts inom området kvalitetsteknik, här redovisas en vetenskaplig 
studie, en fallstudie och en artikel som delar teoretisk grund med rapporten. 

2.3.1 Vetenskaplig studie  

Titel: Determining the cost of poor quality and its impact on productivity and profitability [4] 

Sammanfattning: I denna undersökning studerar författarna hur ”kostnad för bristfällig 
kvalitet” kan mätas samt hur det förhåller sig till ett företags produktivitet och lönsamhet. 
Detta var en fallstudie på ett konstruktionsföretag.  

Metod: För att mäta ”kostnaden för bristfällig kvalitet” användes formulär där förlorat 
material, förlorade mantimmar, förlorade maskintimmar med mera dokumenterades. Denna 
information samlades under en period om 60 dagar. Dessa 60 dagar delades upp i fyra delar 
där de första 15 dagarna användes som referensperiod. Vidare skulle period två, tre och fyra 
jämföras med referensperioden för att se om en minskning i kvalitetsbristkostnader förekom. 
Redovisandet till ledning och konstruktörer om resultaten skedde först i period två. 

Resultat och slutsats: Resultatet blev således att kostnaden för bristfällig kvalitet minskade 
med 24 %, produktivitet såg en ökning på 17 % och lönsamheten ökade med 11 %. Det 
ansågs att den drivande faktorn till förbättring var medarbetarnas och ledningens insikt om 
sina brister.  
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2.3.2 Fallstudie  

Titel: Cost of Poor Quality Analysis for Automobile Industry: A Case Study [5] 

Sammanfattning: Denna studie konstaterar att en kassation består av mer kostnader än bara 
råmaterial. En förlust i form av mantimmar med mera bör adderas som kostnaden för 
produkten. Att på rätt sätt beräkna kostnaden för kasserade produkter är av stor vikt då det kan 
agera underlag och guidning till framtida förbättringsarbeten. Denna studie utfördes inom 
bilindustrin. 

Metod: En fallstudie där typ av fel, orsak och kostnad för bristfällig kvalitet undersöktes, även 
kvalitet från underleverantörer ansågs ha en stor påverkan på slutproduktens kvalitet. 

Resultat och slutsats: Trots att kostnaden för förbyggande åtgärder stiger så sjunker den totala 
verksamhetskostnaden då felaktigheter minskar. Då en produkt färdigställs så ökar dess värde 
och därmed kostnaden för fel. 

Underleverantörer bör utvärderas efter deras förmåga att leverera rätt kvalitet. Fel som har 
med underleverantör att göra kan bli kostsamma då: 

1. Arbete måste läggas ner för att korrigera produkt 

2. Reklamation kan leda till saknade komponenter och resultera i försening 

3. Om en produkt når och reklameras hos slutkund kan allvarliga konsekvenser uppstår  
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2.3.3 Artikel 1  

Titel: Hur mycket kan vi slösa bort i ett hållbart samhälle? [6] 

Jerry Karlsson som är vd för SIQ, Swedish Institute for Quality har skrivit en artikel inom 
området kvalitetsarbete. Jerry menar att kvalitet inte kostar pengar utan att bristande kvalitet 
kostar företagen oerhört mycket pengar. Kvalitetsbrister inom den svenska marknaden 
uppskattas till 10-30 procent av företagens totala omsättning. Orsaker till kvalitetsbrister kan 
vara defekta produkter, otillfredsställande tjänster och bristande kvalitet i processerna. Det 
kan även handla om tidkrävande system som inte är anpassade till användaren eller 
ogenomtänkta upphandlingar.  

Konsekvensen av bristande kvalitet kan även uttrycka sig i mänskliga kostnader som 
sjukskrivningar och hög personalomsättning på grund av utbrändhet. På så vis blir 
kostnaderna för företagen lavinartade eftersom det finns en tydlig koppling mellan bristande 
kvalitet och sjukfrånvaro.  

Jerry belyser även fall av lyckade kvalitetsarbeten, MTR är ett företag som idag arbetatar med 
hållbar och systematiskt kvalitetsarbete. Företaget har i uppgift att underhålla Stockholms 
tunnelbana och har gjort det sedan 2009. Resultatet av detta kvalitetsarbete har således 
bidragit till att punktligheten för tågen är den högsta någonsin samt att miljön för resenärerna 
är renare. 

Finns även fall inom sjukvården där långsiktigt kvalitetsarbete har lönat sig. På Karlskoga 
lasarett har medarbetarnas sjukdagar på grund av belastningsskador minskat från 3966 dagar 
per år mellan åren 1990-1999 till 31 dagar per år mellan 2010-2014. Även utifrån ett 
patientperspektiv har positiva effekter skett i form av minskade väntetider och snabbare 
genomloppstider. 

Oavsett om det talas om företag, sjukhus eller en myndighet finns det tydliga kopplingar 
mellan långsiktigt kvalitetsarbete och de positiva effekter som uppstår. Jerry menar att kvalitet 
kan ses som en strategisk fråga och väsentlig för alla processer i organisationen, därför bör 
verksamheter skapa en kultur där ständiga förbättringar och hållbar utveckling flödar fritt.  
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2.4 Beskrivning av teknikområdet 

Rapportens huvudsakliga syfte är att belysa de konsekvenser som kvalitetsbristkostnader och 
slöseri ger upphov till. Kvalitetsteknik är således den centrala utgångspunkten för arbetet. 
Delar ur företagsekonomi, processtyrning och statistik behandlas även för att svara på vissa 
frågeställningar.  

Från kvalitetsteknik och kvalitetsutveckling har centrala begrepp som kvalitetsbristkostnader, 
kassationer, processer, variation och Lean production kommit till användning.  

Vid beräkningar och analys av kalkyler har olika matematiska metoder använts, bland annat 
väntevärde.   
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3 Teori 

I detta kapitel redovisas den teoretiska grund som rapporten vilar på. Hur teorin införskaffats 
och vad som krävde vidare fördjupning. En redogörelse för vad begreppet kvalitet och 
kvalitetsbristkostnader innebär samt dess konsekvenser. En introduktion av filosofin ”Lean 
Production” och dess delar med anknytning till rapporten. Vidare beskrivs även andra 
begrepp, verktyg och relevanta punkter med koppling till arbetet. 

3.1 Insamling av teori 

Då rapporten behandlar teknikområdet kvalitetsteknik så har tidigare kurslitteratur kommit till 
användning. Kunskap från kurser som exempelvis företagsekonomi, kvalitetsutveckling, 
matematik, produktutveckling och produktionsteknik & lean har kommit till användning. 
Även material från företagets LIV-koordinator har använts.  

Teoretiska fördjupningar har varit nödvändiga för att kunna behärska de matematiska metoder 
och företagsekonomiska förhållningssätt som rapporten avhandlar. 

Majoriteten av den litteratur som nämns i rapporten har införskaffats genom Örebro 
Universitetsbibliotek och kompletterats med vetenskapliga artiklar från bibliotekets interna 
databas. 
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3.2 Kvalitet 

3.2.1 Vad menas med kvalitet? 

Ordet kvalitet härstammar från latinets “qualitas” och kan översättas till “beskaffenhet”. 
Begreppet användes redan under antikens tid och genom århundraden har ordets innebörd 
förändrats. Ofta talas det om materialkvalitet hos exempelvis stål med varierande 
hållfasthetsegenskaper, men ordet kan även nämnas i helt andra sammanhang. [7] 

Ingenjören Joseph Juran var en av pionjärerna till kvalitetsarbete, Juran hade en kundnära 
definition och menade att ordet kvalitet syftade på “lämplighet för sitt syfte”[7, s.22]. 

En annan förgrundsgestalt inom kvalitetstekniken Edvard Deming tog ytterligare ett steg 
längre mot kundfokusering och menade att “Quality should be aimed at the needs of the 
customer, present and future”. [7, s.23] 

Enligt den internationella standarden för kvalitetssystem ISO 9000:2000 benämns kvalitet 
som ”den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, dvs behov eller förväntning 
som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk”. [7, s.23] 

Bo Bergman och Bengt Klefsjö definierar att ”kvalitet på en produkt är dess förmåga att 
tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”. Med produkt menas 
en vara, tjänst eller en kombination av båda. [7, s.23] 

Ur ett producentperspektiv kan begreppet översättas till “uppfyllande av satta krav”. 
Begreppet kvalitet kan alltså uppfattas annorlunda beroendes på sammanhang och vilken 
person som tillfrågas. [8] 
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3.2.2 Kvalitetsbristkostnader 

Detta teoriavsnitt är hämtat från Lars Sörqvist, Kvalitetsbristkostnader: Ett hjälpmedel för 
verksamhetsutveckling [8]. 

Det har genom historien förekommit olika definitioner och tolkningar på de kostnader som 
förknippas till kvalitetsområdet. Joseph Moses Juran introducerade begreppet 
kvalitetskostnader som senare skulle utvecklas till kvalitetsbristkostnader.  

I den svenska standarden benämns begreppet ofta som kvalitetsgraderade kostnader eller icke 
värdeskapande kostnader. Dessa utryck kan förknippas till de kostnader som inte skapar något 
värde för kunden. Ur ett produktionsperspektiv är kvalitetsbristkostnader resultatet av de 
avvikelser som uppkommer från de krav som har satts upp. Alltså de som avviker negativt 
från det normala målvärdet kan anses vara avvikelser och dessa ger upphov till kostnader. 

I dagens sammanhang har innebörden av kvalitetsbristkostnader fått en allt mer bredare 
betydelse som kan kopplas till totalkvalitet. Vidare beskriver Juran att ”de kostnader som 
skulle försvinna om ett företags produkter och dess olika verksamhetsprocesser vore 
fullkomliga”(Juran, 1989). Här innefattas alla kostnader som uppkommer av bristande kvalitet 
i en verksamhet.  

Det går även att dela in kvalitetsbristkostnader i olika nivåer, enligt Lars Sörqvist, kan dessa 
nivåer illustreras som ett isberg där endast de traditionella kvalitetsbristkostnaderna är 
synliga. 

• Traditionella kvalitetsbristkostnader - I denna kategori tillhör kostnader som 

kassationer, omarbetad produkt, reklamationer, garantikostnader, viten samt kostnader 

som är nödvändiga för kvalitetskontroller. Dessa kostnader är vanligt förekommande 

inom tillverkande företag och registrering samt uppföljning sker kontinuerligt.  

• Dolda kvalitetsbristkostnader - Kostnader som ej registreras t ex fel på produkt som 

justeras omgående. Denna form av omarbete är svår att följa upp då den sällan 

registreras, men är en form av kostnad då produkten blivit mer resurskrävande.  

• Förlorade intäkter - Utebliva intäkter som företag kan gå minste om genom att 

erbjuda produkter eller tjänster som saknar marknad eller efterfråga. Företaget kan inte 

möta kundernas behov och produkten känns otillräcklig. Konsekvenser av detta kan t 

ex vara förlorat goodwill, förlorade kunder etc. Det bör tilläggas att denna nivå av 

kostnader är svår att uppskatta men kännedom om dess följder är av betydelse. 
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• Kundernas kostnader - Denna nivå har en tydlig koppling till de kostnader som kan 

uppkomma av förlorade intäkter. Den innefattar kostnader som kunden får i form av t 

ex driftsstopp, funktionsfel och försenade leveranser som orsakats av bristfälliga 

produkter från företaget. Även här påverkas företagets rykte negativt inför fortsatta 

affärer med kunden.   

• Samhällsekonomiska kostnader - Dessa kostnader på grund av tvivelaktig kvalitet hos 

varan eller tjänsten påverkar samhället negativt i olika former. En bristande produkt 

kan resultera i en försämrad miljö om produkten kasseras inom en kort tidsram. Man 

talar ofta om produktens totala kostnad genom dess livscykel. Alltså hur den tillverkas, 

hur den används och hur den slutligen kasseras eller återvinns. Även dessa faktorer 

kan påverka ett företags allmänna rykte och lönsamhet, vilket i sin tur påverkar 

samhället i form av arbetslöshet, minskade skatteintäkter mm.  

 

 

Figur 2 De traditionella kvalitetsbristkostnaderna utgör endast en liten del av de verkliga 
kvalitetsbristkostnaderna. [8] 
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3.2.3 Kartläggning av kvalitetsbristkostnader 

Teori om kartläggning av kvalitetsbristkostnader är hämtat från Lars Sörqvist, 
Kvalitetsbristkostnader: Ett hjälpmedel för verksamhetsutveckling [8]. 

Kartläggningens syfte är att identifiera och synliggöra de kvalitetsbristkostnader som 
förekommer hos företaget. Denna baseras på befintlig data samt sannolika uppskattningar som 
kan behöva göras. För bästa resultat bör personal som arbetar nära produktion medverka i 
kartläggning för att få en rättvis bild.  

Genom kartläggningen kan de konsekvenser som bristande kvalitet leder till uppskattas i form 
av rena kostnader. Detta kan betona vikten eller behovet av förbättringsarbete, dels för 
ledningen, men även för personal. Det finns olika metoder för genomförandet av en sådan 
kartläggning och två av dessa är optimalfallsanalys och avvikelseanalys. 

Optimalfallsanalys: När en optimalfallsanalys utförs bestäms först det optimala 
tillvägagångssättet som arbetet kan utföras på. Därefter ställs optimalfallet mot det verkliga 
utfallet och mellanskillnaden i detta fall blir kvalitetsbristkostnaderna. 

Avvikelseanalys: En avvikelseanalys fokuserar direkt på de brister som finns inom företaget. 
För att beräkna dess kostnad behövs det undersökas vilka resurser som förbrukas samt hur 
ofta felet inträffar. 
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Figur 3 Principen för avvikelseanalyse. [8] 
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Skapa förutsättningar 

för delaktighet 

Arbeta ständigt med 

förbättringar 
Arbeta med processer 

Basera beslut på fakta 

Figur 4 Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. [7] 

3.2.4 Offensiv kvalitetsutveckling 

Bland dagens tillverkande företag är kvalitetsfrågor ett diskuterat område som ofta är 
integrerad i verksamheten på ett eller annat sätt. Ett sådant system kallas ofta för ”Total 
Quality Management” och förkortas ”TQM”. Det finns många svenska tolkningar av 
begreppet och ofta nämns ”offensiv kvalitetsutveckling”, ”totalkvalitet” eller ”kundorienterad 
verksamhetsutveckling”. Oavsett benämningen eller översättningen syftar arbetssättet till att: 

”Ständigt sträva efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och 
förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är 
engagerade och som har fokus på organisationens processer”. [7, s.34]  

En förutsättning till ett lyckat arbete med offensiv kvalitetsutveckling bygger på ledningens 
engagemang och delaktighet. Ledningen fastställer vilken policy företaget ska ha gällande 
kvalitetsarbetet samt bistår med de resurser som behövs. Inom offensiv kvalitetsutveckling 
finns några viktiga värderingar att hålla i beaktning, dessa brukar även kallas för hörnstenar. 
Den viktigaste aspekten inom arbetssättet är att sätta kunden i centrum, alltså att utgå från 
kundens intresse eller önskemål. I figur 4 beskrivs de övriga hörnstenarna samt hur de 
förhåller sig till varandra. [7]  
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3.3 Lean production 

3.3.1 Historia 

Lean Production även kallat Lean är ett tankesätt eller filosofi över hur en verksamhet ska 
använda sina resurser på ett effektivt sätt. Filosofin härstammar från Japan i slutet av andra 
världskriget då den militära försvarsindustrin avvecklades och en ny civilindustri växte fram. 
För att kunna konkurrera med västvärldens masstillverkande löpandebandmetod var Toyota 
tvungna att differentiera sig. [9]  

General Motors och Ford var branschledande och kunde producera ungefär tio gånger så 
mycket som Toyota. Dock kunde de amerikanska jättarna bara producera ett begränsat antal 
modeller. Toyotas ledning insåg att efterfrågan på deras marknad såg annorlunda ut, istället 
för få modeller i stor volym började Toyota tillverka fler modeller per produktionslina. På så 
sätt blev företaget mer flexibelt och kunde snabbt ställa om processerna utefter kundernas 
önskemål. Korta genomloppstider samt flexibilitet ledde till högre kvalitet, högre grad av 
kundnöjdhet, bättre produktivitet och bättre utnyttjande av resurser. [9] 

3.3.2 Värde för kunden 

Den centrala strategin bygger på att i möjligaste mån eliminera faktorer som inte skapar värde 
för slutkunden, dessa benämns som slöserier. Genom att eliminera slöserier ökar företaget sin 
effektivitet och flexibilitet vilket leder till stärkt lönsamhet och konkurrenskraft. Lean 
Production omfattar ett företag i sin helhet, såväl som ledarskap, värderingar, medarbetare, 
företagskultur etc. En engagerad ledning och organisationens inställning är nyckeln till ett 
lyckat arbete med Lean. Filosofin bygger på långsiktiga mål och är ingen taktik för att nå 
kortsiktiga och snabba resultat. [10] 
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3.3.3 Positiva effekter av att införa Lean Production 

Här redovisas vissa positiva effekter av att införa Lean Production, dessa faktorer är hämtade 
från [10]. 

Exempel på hårda eller mätbara faktorer som kan påverkas vid införandet av Lean Production. 

• Ökad kvalitet 

• Minskade kostnader 

• Ökad flexibilitet 

• Ökad leveranssäkerhet 

• Kortare leveranstider 

Exempel på mjuka eller abstrakta faktorer som kan påverkas vid införandet av Lean 
Production. 

• Stress reduceras  

• Kompetensen ökar 

• Högre samarbetsförmåga 

• Förbättrad kommunikation 

• En förbättrad arbetsmiljö 
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3.3.4 Standardisering 

Att arbete med förbättringsarbeten krävs någon typ av standardiserat arbetssätt eftersom det är 
grunden till att upptäcka avvikelser i en verksamhet. Avvikelser kan ses som något onormalt 
och för att identifiera det som är onormalt krävs förståelse för vad som är normalt. Slöseri 
finns i alla verksamheter, oavsett hur optimala processerna är. Anledningen till varför slöseri 
alltid finns grundar sig i tankesättet om ständiga förbättringar. Alltså, när en process 
optimerats höjs nivån ytterligare ett steg och nya krav och mål sätter gränserna för vad som är 
avvikelser. En standardiserad process levererar ett förutsägbart resultat avseende tid och 
kvalitet, detta kan ses som normalt. [10] 

Den satta toleransgränsen för vad som är normalt slöseri gör det möjligt att urskilja 
avvikelser. Genom att inför standarder och arbeta med ständiga förbättringar kan antalet av 
dessa minska och resultatet blir en stabilare process. För att ytterligare upptäcka nya 
avvikelser upprepas metoden igen med en ny toleransgräns. [10] 

 

 

Figur 5 TPS-Huset, Toyota Production system, standardiserat arbetssätt utgör grunden till 
Lean-modellen. [9] 
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3.3.5 Slöserier  

Denna teoridel återfinns i Petersson et al. LEAN: Gör avvikelser till framgång [10]. 

I en verksamhet förekommer alltid slöserier i olika former och dessa medför kostnader. Vissa 
slöserier är mer uppenbara än andra och det är viktigt att synliggöra dessa slöserier för att 
sedan kunna analysera och om möjligt reducera dem. Inom Lean Production ses dessa 
aktiviteter som ej värdeskapande för kunden och ofta nämns sju, eventuellt åtta slöserier: 

1. Överproduktion – Många anser att överproduktion är den allvarligaste formen av 

slöseri då den direkt medför andra former av slöserier som till exempel ökad 

lagerhållning, mer rörelse etc. 

2. Väntan – Innebär outnyttjad tid som kostar företaget onödiga pengar. Detta skulle 

kunna vara att medarbetare inte kan påbörja sitt arbete eftersom inte rätt material eller 

information tilldelats till dem. Att komma försent till ett utsatt möte är också en form 

av väntan/slöseri. 

3. Transport – Transporter tillför oftast inget värde för slutkunden förutom när 

varan/tjänsten fraktas direkt till kunden. Interna transporter i verksamheten bör alltså 

minimeras så gott det går, därför är layouten ett viktigt område att arbeta med. 

4. Överarbete – Det extra arbete som måste läggas ner, detta är kunderna inte villiga att 

betala för. Att producera varor med överflödiga applikationer eller högre kvalitet som 

saknar efterfrågan leder till onödiga arbetsmoment samt minskade intäkter.  

5. Lager – Lagerkostnader är en stor utgift för företag eftersom det ger upphov till 

bundet kapital samt lagerhållningskostnader i form av lagerpersonal, lagerutrustning, 

lagerlokaler, lagerregistreringsystem med mera.  

6. Rörelse – Onödiga rörelser som inte tillför något värde. Detta kan till exemplet vara en 

vissa sträcka att hämta verktyg eller material om layouten inte är anpassad till 

arbetsmomentet.  

7. Produktion av defekta produkter - Betyder att verksamheten lagt resurser på att 

tillverka något som inte når standarden, för att sedan lägga ner mer resurser för att 

omarbeta den eller förlora allt råmaterial genom att kassera den. 

8. Outnyttjad kompetens – Har på senare tid blivit ett tillägg på de övriga sju slöserierna, 

men ack så viktig. Genom att inte utnyttja den kompetens som finns inom företaget 

finns det risk att medarbetarna slutar eller går till en konkurrent, samt att förbättringar 

och nya genombrott uteblir.  
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3.4 Kostnader för lager 

Enligt Nordén B. Lager och lönsamhet [11] kan ett lager av produkter ge upphov till vissa 
kostnader, dessa kostnader kan delas in i tre kategorier: 

1. Lagerhållningssärkostnader – De kostnader som är direkt anknutna till det fysiska lagret. 

a) Räntekostnader – Ett företag har krav på avkastning för investerat kapital, denna 

kalkylränta kan appliceras på det bundna kapitalet i lagret. 

b) Försäkringskostnader – Kostnader för försäkringar som ska täcka olyckor, denna 

kostnad är proportionell mot värdet på lagret. 

c) Lagerhanteringskostnad – Kostnader för personal och utrustning som krävs vid 

hantering.  

d) Svinn – Förluster i form av produkter som skadats eller av andra anledningar ej kan 

bearbetas. 

e) Lokal – Hyra, energikostnader etc. 

2. Påfyllningskostnader – Kostnader som tillkommer vid påfyllning av lager. 

a) Transportkostnader  

b) Mottagningskostnader 

c) Diverse kostnader för logistik. 

3. Varukostnader – Inköpspris kan variera, det kan vara säsongsbundet eller i form av 

kvantitetsrabatter.  

Dessa kostnader bör ett företag ta hänsyn till vid planering av inköp. En balans mellan 
orderkvantitet, påfyllningskostnad och varukostnad är således viktigt för att minimera den 
totala kostnaden. [11]   
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3.5 Process 

3.5.1 Definition av process 

Ordet process härstammar från latinets ”procesus” som betyder ”framåtskridande” eller ”gå 
framåt”. Inom området för kvalitet definieras ordet process som:  

”En uppsättning aktiviteter med preciserad början och slut som med hjälp av 
organisationens resurser återkommande förädlar ett mätbart objekt från en leverantör 
till ett på förhand bestämt mätbart resultat till en kund.”[7, s.40] 

Författaren Bo Bergman och Bengt Klefsjö beskriver processer som ”En process är en 
uppsättning sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden. Den transformerar vissa 
resurser till resultat som skall tillfredsställa kunder med så lite resurssnålhet som möjligt.” [7]   

Med resurser innefattas exempelvis material, utrustning och arbetskraft. Resultatet som ska 
tillfredsställa kunden kan vara varor, tjänster eller information. Majoriteten av verksamhetens 
arbete kan ses som en process alltså ”en uppsättning sammanhängande aktiviteter som 
upprepas i tiden”. Utifrån detta synsätt kan verksamheten arbeta mot att skapa värde för 
kunden och arbetet med ständiga förbättringar blir mer effektivt. [7]   

Det finns olika tillvägagångssätt för att kategorisera verksamhetens processer och enligt 
Bergman B, Klefsjö B. Kvalitet från behov till användning [7] så är två vanliga alternativ: 

Alternativ 1 

• Individuella processer – Genomförs av en person. 

• Funktionella processer – Anslutna till aktiviteter som är kopplade till en viss 

avdelning, enhet eller funktion. 

• Kärnprocess – Den process som går genom hela organisationen från början 

tills slut och förser verksamheten med intäkter. 

  



  

2016-06-06 Andreas Rosell, Ludvig Salomonsson, Industriell Ekonomi, Örebro Universitet 29 (70) 

Alternativ 2 

• Ledningsprocesser – Dessa processers syfte är att genomföra förbättringar och 

strategier för verksamhetens övriga processer. 

• Stödprocesser – Förser huvudprocessen med resurser, hit hör exempelvis 

underhållsprocesser och rekryteringsprocesser. 

• Huvudprocesser – Arbetar mot den externa kunden genom att förädla den 

produkt eller tjänst som efterfrågas av kunden. Exempel på huvudprocesser är 

tillverkningsprocesser och produktutvecklingsprocesser som skapar värde för 

kunden.  
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Stödprocesser 
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Figur 6 Bilden illustrerar organisationens olika processer samt förhållandet mellan 
kundbehov och slutkund [7]. 
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3.5.2 Funktionsorienterat arbetssätt 

Inom tillverkningsindustrin är en funktionsorienterad styrning ett traditionellt och välbeprövat 
arbetssätt, en sådan organisation kallas även för en funktionsorganisation. [12] 

Om man ska jämföra funktionsorienterat med processorienterat arbetssätt kan man säga att det 
är varandras motsatts. I en funktionsorienterad verksamhet är strukturen hierarkiskt 
organiserad och funktionerna är vertikala. Organisationen är uppdelad efter respektive 
funktion eller avdelning och ansvarar bara för sitt användningsområde. Denna uppdelning kan 
leda till att helhetsperspektivet uteblir och avdelningarna ser till sig själva. Konsekvensen av 
detta blir således en suboptimering i företaget som i sin tur resulterar i att produkten inte 
uppfyller kraven. Suboptimering kan även leda till ett hårdare klimat i form av försämrad 
attityd och samarbetsförmåga mellan avdelningarna. Ett funktionsorienterat arbetssätt kan 
därför medföra oväntade kvalitetsbristkostnader [12].   

3.5.3 Processorienterat arbetssätt 

Att arbeta processorienterat och ständigt utveckla verksamhetens processer brukar även kallas 
för att arbeta med processledning.  En av grundarna till arbetssättet var den amerikanska 
multinationella It-företaget IBM. I utvecklandet av filosofin fokuserade man på 
verksamhetens huvudprocesser vilket i sin tur skulle generera kvalitetsförbättringar i 
företaget. Nyckelorden inom processledning är kundnytta, kundanpassning och fokus ligger 
på det processer som skapar värde för kunden. [7] 

På senare tid har arbetssättet processledning applicerats på andra typer av områden som 
exempelvis marknadsföring, produktlansering, inköp samt produktutveckling. [7] 

Processledning kan enligt Bergman B, Klefsjö B. Kvalitet från behov till användning [7] 
förklaras i följande steg: 

1. Organisera för förbättringar – Bestäm processägare samt processförbättringsgrupp. 

2. Förstå processen – Kartlägg processen, bestäm gränssnitt och redogör vilka som är 

leverantörer och kunder. 

3. Observera processen – Definiera mätpunkter och utför mätningar. 

4. Förbättra processen kontinuerligt – Analysera data från mätningarna i syfte att 

utveckla processen.  
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Det finns åtskilliga positiva effekter av att arbeta processorienterat och nedan följer några 
exempel: 

• Helhetsbild – Medarbetarna får en tydlig bild över företagets mål och strategi   

• Systemsyn – Insikt om avdelningens plats i helheten 

• Ödmjukhet – Ökad förståelse och insikt hos medarbetarna  

• Planering förenklas – Minskar risken för extraarbete och kostnader för kvalitetsbrister 

• Ökad effektivitet – Rutiner och standardisering införs på processerna 

• Ökad flexibilitet – Snabbt kunna ställa om processer efter kundens önskemål [7] 

 

Ett processorienterat tankesätt leder till att fokus läggs på produktens flöde istället för 
funktionernas enskilda arbetsinsats, detta illustreras i figur 7.  

 

 

  

Leverantör 
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Figur 7 Kärnprocessen skär tvärs genom avdelningarna i en processorienterad 
organisation [7]. 
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3.6 Variation 

3.6.1 Variation på producerade varor 

Den teori om variation som nedan redovisas är hämtat från Bergman B, Klefsjö B. Kvalitet 
från behov till användning [7]. 

Variation runt målvärdet för en producerad produkt kan ses som ett mått på kvalitet hos den 
tillverkade produkten. En verksamhet med låg variation producerar med högre precision och 
närmare målvärdet än en verksamhet med hög variation. Därför måste variation övervakas, 
kartläggas och om möjligt elimineras. Det som orsakar variation i en verksamhet kan till 
exempelvis vara: felkalibrerad utrustning, utslitna redskap, fel information etc. Denna 
variation av utfall ses som en kostnadsdrivare då ytterligare åtgärder ofta behöver göras för att 
träffa målvärdet eller produkten i sig behöver kasseras. Variation kan delas in i två olika 
kategorier: 

1. Urskiljbar variation – där orsaken direkt kan urskiljas och är därför möjligt att 

åtgärdas. Typiska exempel på orsaker kan vara: felinställd maskin, bristande 

kunskaper hos personal etc.  

2. Slumpmässig variation – orsaken kan vara svår att urskilja och är därför svåra att 

förutsäga. Denna typ av variation beror ofta på systemets uppbyggnad och man kan 

tänka sig att allt som inte hamnar under urskiljbar variation hamnar här. 

När man arbetar med statistisk processtyrning har man som mål att identifiera den urskiljbara 
variationen för att sedan eliminera den och på så sett få en stabilare process. Den 
slumpmässiga variationen anser man vara för svårarbetad så att försök till förbättring kommer 
ej leda någon vart. När orsakerna till den urskiljbara variationen är identifierade och åtgärdade 
sägs det att processen befinner sig i ett stabilt tillstånd. 

 

Figur 8 Stabilisering av process. Avvikelse från målvärde hos en serie produkter 
kontrollerade vid olika tillfällen. [7, s.211] 



  

2016-06-06 Andreas Rosell, Ludvig Salomonsson, Industriell Ekonomi, Örebro Universitet 33 (70) 

3.7 Användargränssnitt 

3.7.1 Vad är ett användargränssnitt? 

Användargränssnitt innebär hur indata ska registreras och hur utdata ska presenteras. Detta 
kan innefatta både de visuella delarna samt själva metoden som används för registrering eller 
presentation. Ofta talar man om användargränssnitt mellan människa och dator, alltså hur 
personen i fråga kommunicerar med datorn och tvärtom.  [13] 

3.7.2 Interaktionsdesign  

Interaktionsdesign är en process vars uppgift är att utforma en kanal för kommunikation 
mellan en användare och en maskin. Med andra ord syftar det till att forma produktens 
beteende när informationsutbyte sker. Målet med interaktions design är att skapa en enkel och 
logisk väg att navigera vid interaktion med till exempel en TV eller dator. [13] 

Vidare nämns det av Baggerman L. Design for interaction [13] att fem punkter för 
användargränssnitt är av stor betydelse för slutresultatet: 

1. Enkelt att lära sig – Det ska vara logiskt och enkelt uppbyggt, en användare ska inte 

behöva spendera timmar för att förstå hur det fungerar. 

2. Effektiv användning – En van användare ska kunna nå sitt mål snabbt, det ska inte vara 

onödiga alternativ utan bara en rätt väg. 

3. Enkelt att minnas – En användare ska inte behöva lära sig processens steg gång efter 

gång. 

4. Minimera risken för fel – Skapa ett användargränssnitt med liten chans för 

användarmisstag och utan allvarliga konsekvenser av misstag. Användargränssnittet 

ska i möjligaste mån förhindra att användaren gör fel.  

5. Tillfredsställ användaren – Se till att användaren kan få ut vad den vill av produkten.  
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3.7.3 Användbarhet 

Användbarhet är enligt ISO 9241:11 något som är anpassat efter målgrupp, 
användningssituation och målgruppens förväntade nytta. Detta kan ses som en 
kvalitetsegenskap och en produkt som är ej har god användbarhet skapar frustration hos 
användaren som leder till minskad nöjdhet. Konsekvenserna av denna frustration kan innebära 
att användaren inte vill använda produkten igen. [15] 

  

Logiskt flöde Ej logiskt flöde

Figur 9 Illustration av ett logiskt flöde samt ett icke logiskt flöde. [14] 
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3.8 Statistisk teori 

3.8.1 Väntevärde 

Ett väntevärde för en samling utfall X=(x1, x2, x3,… xn) med sannolikheten att dessa inträffar 
P(X)=(P(x1), P(x2), P(x3),… P(xn)) där summan av P=100%, kan ses som tyngdpunkten för 
utfallsrummet av dessa händelser. Väntevärdet är således ett mått som visar vart genomsnittet 
hamnar och är med fördel applicerbart då x1≠x2≠x3≠xn och/eller P(x1)≠P(x2)≠P(x3)≠P(xn). Det 
erhållna värdet behöver inte finnas med i utfallsrummet utan kan tänkas vara genomsnittet av 
värdet på utfallen om antal försök är många. [16] 

Formel: 

E(X)= ∑ xk*P(xk), 1<k<n.        (1) 

Där E(X) är väntevärdet, xk är de värden som utfallet kan anta, P(xk) är sannolikheten för att 
respektive värde inträffar och k representerar antalet möjliga utfall. [16] 

Exempel: 

Kostnader och produktionsvolym för ett antal artiklar som produceras. Dessa värden är 
godtyckliga.  
 

Tabell 1 Tabellen visar ett exempel på produktionsdata där volym och pris varierar mellan 
produkterna. 

Artiklar Volym st Andel av total volym Kostnad/st 

A 10 000st 10 % 30 kr/st 

B 20 000st 20 % 10 kr/st 

C 10 000st 10 % 20 kr/st 

D 30 000st 30 % 50 kr/st 

E 30 000st 30 % 35 kr/st 

Summa 100 000st 100%  
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Om en kassation på okänd produkt skulle uppstå, kan det antas att genomsnittsvärdet av 
denna kassation är väntevärdet. Alltså, genomsnittspriset per kassation = E(x). 

E(x) = (10% * 30kr/st + 20%*10kr/st + 10%*20kr/st + 30% *50kr/st + 30% * 35kr/st) = 
32,5kr/st          (2) 

Således blir det (om chansen för kassation är lika för alla produkter) att en kassation kostar 
32,5kr. Observera att ingen produkt har priset 32,5kr/st utan att det som tidigare nämnt är 
genomsnittspriset per kassation. 
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4 Metod och tillvägagångssätt 

I denna del av rapporten redovisas de metoder och tillvägagångssätt som använts för att 
uppnå efterfrågade resultat. Arbetets utgångspunkt har varit att belysa konsekvenser av 
kvalitetsbristkostnader för att underlätta inför framtida förbättringsarbeten. Vidare i kapitlet 
tillvägagångssätt redovisas respektive arbete separat. En schematisk bild över 
tillvägagångssätt finns i Bilaga E. 

4.1 Metoder för informationsinsamling 

Informationsinsamling har skett genom intervjuer, observationer och analysering av 
dokumenterad data.  

Intervjuer har hållits med berörda personer som är av intresse för arbetet. Här innefattas 
teamledare, samordnade, LIV-koordinator, produktionsledare och övriga produktionspersonal. 
Majoriteten av de intervjuer som hållits har dokumenterats ner för hand, vissa spontana 
intervjuer har hållits nere i produktion, dessa dokumenterades ej ner.  

I den kvalitativa metoden användes semistrukturerade intervjuer, alltså allmänna övergripande 
frågor istället för detaljerade och precisa. Detta för att inte vilseleda respondenten och 
manipulera svaren. Som underlag användes en intervjuguide med relevanta frågor i ämnet 
[17]. Sammanfattning av intervjuer finns i Bilaga D.  

Vidare i arbetet användes en del av den metodik som finns förklarad i ” Mät företagets 

prestation” [18]. Det ansågs att denna metodik är passande som grund för arbetet, dock så har 

viss modifiering tillkommit. Där beskrivs det tillvägagångssätt som används för att utveckla 

ett prestationsmätningssystem i olika etapper: 

1. Förstå och kartlägga verksamhetens struktur och processer 

2. Prioritera prestationer inom verksamheten 

3. Förstå det befintliga prestationsmätningssystemet 

4. Utveckla prestationsmått 

5. Besluta hur nödvändiga data ska insamlas 

6. Utforma rapporter och andra sätt att visa prestationsuppgifter 

7. Prova och justera prestationsmätningssystemet 

8. Införa prestationsmätningssystemet  

[18, s. 42] 
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4.2 Metoder för genomförande 

Inledningsvis diskuterades arbetets omfattning med företagets tillverkningschef och LIV-
koordinator för att få en enad bild. Syfte och mål för arbetet klargjordes och ett första steg var 
att observera produktion med egna ögon. 

För att förstå nuläget behövdes en grundlig genomgång av de aktuella processflödena, därför 
spenderades mycket tid i produktionen. Efter observationer och med hjälp av befintlig 
information skapades en processkarta som agerade stöd vid förståelse av processernas flöden. 
[17-18]   

Nästa steg blev informationsinsamling för modellen till registreringssystemet för kassationer 
och omarbete. Här användes metoder som intervjuer, observationer och analys av kvantitativ 
data. [17-18]   

Den insamlade informationen sammanställdes, analyserades och utvärderades. 

Efter detta påbörjades nästa del av arbetet, prislistan för produkter i arbete. Inledningsvis hölls 
ett möte med företagets produktionscontroller för att få en djupare förståelse kring 
uppbyggnaden av den befintliga prislistan. Här redovisades även ett par kostnadskalkyler på 
artikelnivå där parametrar som exempelvis ingredienser, personalomkostnader samt 
avskrivningar ingick. [18] 

Med hjälp av dessa kalkyler sammanställdes kostnad per artikel och de parametrar som 
ansågs vara av väsentlig vikt användes som underlag för den nya prislistan. Denna prislista 
kompletterade den nya modellen för registrering av kassationer och omarbete. Det statistiska 
verktyget väntevärde användes för att beräkna ett genomsnittspris per kilogram kassation eller 
omarbete för respektive avdelning. Då enskilda artiklar är svåra att särskilja vid registrering 
av kassationer och omarbete ansågs detta ge ett rättvist pris.  Möjlighet finns att vid behov 
hämta ut ett pris för en enskild artikel, då vissa specifika händelser kan resultera i en stor 
kassation av nämnd artikel. [16] 

Slutligen gjordes en studie av ”B-puts” där två fall analyserades. Denna fallstudie utfördes 
som en avvikelseanalys. Det som skiljer sig från specifikation kan ses som en avvikelse, 
denna avvikelse ger upphov till en merkostnad för företaget. Denna merkostnad kan även ses 
som en kvalitetsbristkostnad från leverantör. [8] 

Syftet var även att finna de aktiviteter som ej skapar värde för slutkunden och som därmed 
anses vara slöserier [10]. Information om nedlagda resurser samlades in genom intervjuer, 
observationer samt befintlig data. Här följdes två partier inköpt kött för att jämföra det 
slutgiltiga priset efter bearbetning. Observera att endast två fall studerades och resultatet kan 
därmed ej representera verkligheten.  

  



  

2016-06-06 Andreas Rosell, Ludvig Salomonsson, Industriell Ekonomi, Örebro Universitet 39 (70) 

4.3 Tillvägagångssätt 

4.3.1 Processkartläggning 

En övergripande processkarta/träddiagram behövdes för att få en god helhetsbild över de 
aktiviteter som en produkt genomgår. Då Atria Scandinavia Sköllersta tillverkar fler än 200 
olika artiklar så behövdes en generell kategorisering utföras. Fördelningen blev således att 
respektive produktflöde fick en egen kategori. Detta är baserat på det naturliga flödet för en 
produkt genom de maskiner som befinner sig inom fabriken. Dessa kategorier är följande: 

• Hamburger  

• Helkött  

• Korv, indelat i tre underkategorier  

- Naturkorv,  

- Burk-korv 

- Grillkorv 

I skapandet av processkartan användes befintliga datablad med beskrivningar för de olika 
processerna samt kvalitativa observationer och intervjuer med tillverkningschef och 
medarbetare. Processkartan redovisas i bilagor under Bilaga F. 
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4.3.2 Modell för registrering av kassationer och omarbete  

Sekundärdata 

För att få en god kunskap om processen innan intervju med berörda teamledare så studerades 
dokumenterad information om kassationer och omarbete.  

Information om volym för kassationer och omarbeten samt frekvens och plats fanns 
dokumenterat i Atrias egna redovisningssystem. Härifrån införskaffades den information som 
behövdes för att ha som grund för kartläggningen av spillet. Då den tillgängliga informationen 
om kassationer och omarbeten var registrerat per kilo, dag och avdelning så var det 
nödvändigt att separera och urskilja informationen. Uppdelningen blev således efter 
avdelning, orsak och volym. Detta för att tydliggöra de samband mellan orsak och avdelning 
som förekom, men även för ha en struktur inför kommande intervjuer. 

Primärdata 

Insamlingen av primärdata skedde främst genom intervjuer med teamledare för respektive 
avdelning. Teamledarna tillsammans med deras samordnare hade ansvar för att registrera 
kassationer och omarbeten i deras nuvarande system. Därför föll det naturligt att det var dessa 
personer som skulle intervjuas. Intervjuerna delades upp i två faser, först en informations- och 
motivationsfas där syftet med arbetet förklarades. Detta för att klargöra för samtliga 
respondenter att målet med arbetet är att i slutändan stötta deras process, inte peka ut 
syndabockar. Andra fasen bestod av datainsamlingsfrågor angående vart, varför och hur ofta 
kassationer och omarbeten uppstår. Även observationer i produktion för respektive avdelning 
utfördes för att få en övergripande och objektiv bild. 
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Analys och utvärdering av insamlad data 

En studie utfördes med den tillgängliga informationen, intervjuerna samt egna observationer 
där målet var att identifiera vilka orsaker som var urskiljbara eller icke urskiljbara. Denna 
information användes sedan för att se vilka orsaker som var nödvändiga att införa i den nya 
modellen. 

Här insågs även att en förändring i processkartan behövde utföras. En uppdelning av de tre 
korvflödena utfördes där tillverkning och paketering för de tre kategorierna delades upp. 
Orsaken till detta var för att klargöra gränssnittet mellan ansvarsområdena, som i sin tur 
underlättar för registreringen av kassationer och omarbete. En tydlig uppdelning av 
ansvarsområden var även relevant för resultatet då teamledare för exempelvis blandningen 
inte ska behöva registrera kassationer från övriga avdelningar. 

Felkällor: 

Då den information som fanns tillgänglig registrerades av personal så finns det en risk att 
personalen registrerat fel eller glömt att registrera en händelse. Dock så bör detta ej påverka 
slutresultatet då det ansågs att tillräckligt mycket information var registrerat för att få en 
övergripande bild. Detsamma gäller för intervjuerna då de är baserade på personliga 
upplevelser.  



  

2016-06-06 Andreas Rosell, Ludvig Salomonsson, Industriell Ekonomi, Örebro Universitet 42 (70) 

  

Figur 10 Processkarta där korvflödet är uppdelat i Blandning, Tillverkning, Naturpack, Burkpack och Grillpack. 
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4.3.3 Uppdaterad intern prislista 

Primärdata 

Insamlingsfasen inleddes med ett informationsmöte där företagets produktionscontroller 
redovisade hur deras kostnadskalkyler var uppbyggda. Diskussioner och informationsutbyte 
ägde rum kring dessa kalkyler samt den nuvarande prislistan. 

Sekundärdata 

Information om artikelnummer, råvarupris, tillfört material, lön, budgeterad volym etc. togs 
från olika källor för att sedan sammanställas i ett nytt dokument. Ett exempel på detta 
dokument finns som bilaga.  

Identifiering av parametrar för kassationer och omarbeten 

En diskussion hölls med företaget om vilka parametrar som ej skall ingå, exempelvis: 
elförbrukning, avskrivningar, lokalhyra och dylikt. Prislistan är uppdelad per avdelning: 
Hamburger, Falukorv, Stekkorv, Burkkorv, Grillkorv och Helkött. Detta för att det inte finns 
möjlighet att urskilja artikeltyp vid registrering av kassationer eller omarbeten. Anledningen 
till detta är för att majoriteten av artiklarna är utseendemässigt lika. En uppdelning per 
avdelning är även fördelaktigt då var avdelning har egna rum, uppdelningen känns således 
mer naturlig. Dock så är beräkningar utförda per artikel för att få rättvisa slutvärden. Alltså 
alla artiklar under respektive avdelning agerade underlag för priset för den avdelningen. 

De faktorer som ansågs vara av väsentlig vikt var: 

1. Råvara – Grundmaterialet som skall förädlas inklusive viss tillfört material så som 

kryddor, bindemedel etc. Vid kassation blir hela beloppet för råvara en kostnad. 

Beloppet är försumbart vid omarbete då det anses att ingen råvara går till spillo. 

2. Lönekostnader – Då en produkt förädlas i en process spenderar personal en viss tid på 

denna. Detta medför en personalkostnad som stiger i takt med att produkten 

färdigställs. Lönekostnader för service och underhåll fördelades lika över hela 

produktionskedjan eftersom den kostnad de tillför ej går att knyta till en specifik plats. 

Vid kassation blir lönekostnaden en direkt kostnad. Vid omarbete blir lönekostnaden 

en kostnad som upprepas. 

3. Tillfört material – Allt material som tillkommer under förädlingen av produkten. Här 

innefattas exempelvis tarm och emballage. Vid kassation blir tillfört material en direkt 

kostnad. Vid omarbete blir tillfört material en kostnad som upprepas. 
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Uträkningar och tillvägagångssätt för prislistan 

Alla artiklar delades upp efter avdelning, sedan infördes information om råvarupris, total 
lönekostnad och pris för tillfört material för respektive artikel. Dessa faktorer angavs som pris 
per kilogram producerad vara. Detta fick representera slutpriset för en kassation vid slutet av 
respektive avdelning. 

En ytterligare uppdelning av dessa kategorier var nödvändig då värdet ökar vartefter 
produkten färdigställs. Uppdelningen blev i olika steg där gränserna berodde på hur stor 
värdeökning som sker. Vid beräkning av väntevärde användes den budgeterade volymen 
som ”chans att denna artikel producerades vid tillfället för kassation eller omarbete”. Alltså, 
det togs ingen hänsyn till om en artikel är svårare att producera och kasseras därför oftare.  

En generell modell utformades där tidigare nämnda kostnadsdrivare var med. 

Exempel för uträkning: 

Kostnadsandel artikel n steg m= kn,m [kr/kg] 
Andel av budgeterad volym artikel n=Vn [%] 
Råvarupris för artikel n=Rn [kr/kg] 
Kostnad för tillfört material för artikel n steg m = Tn,m [kr/kg] 
Total lön för artikel n = Ln [kr/kg] 
Löneandel för steg m= Xm [%] 
Där ”n” är en variabel som indikerar vilken artikel som beräknas. 
Där ”m” är en variabel som indikerar vilket steg artikeln befinner sig i. 

Kostnadsandel artikel 1, steg 1 = V1 * (R1+T1+L1*X1) = k1,1  (3) 

Kostnadsandel artikel 2, steg 1 = V2 * (R2+T2+L2*X1) = k2,1  (4) 

Kostnadsandel artikel 3, steg 1 = V3 * (R3+T3+L3*X1) = k3,1  (5) 

Osv. 

Således att: 

”Förväntad kostnad/ kg i steg 1” = 𝑘#,% = 𝑘%,% +	𝑘(,% + 𝑘),% + ⋯+ 𝑘#,%
#
#+%  (6) 

”Förväntad kostnad/ kg i steg 2” = 𝑘#,(	 = 𝑘%,( +	𝑘(,( + 𝑘),( + ⋯+ 𝑘#,(
#
#+%  (7) 

Osv. 

En undersökning gjordes sedan för att beräkna hur mycket lön, råvara och emballage som 
tillkommer i respektive steg.  
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Råvara 

Pris per artikel kunde hämtas direkt ur företagets egna kalkyler. Denna kostnad stod för en 
stor del av slutpriset och var oförändrad genom hela processen. Det bör nämnas att vid 
omarbete så återanvänds råvaran. 

Lönekostnad 

En uppskattning av lönekostnad per steg och avdelning utfördes där: 

• Personalkostnad för respektive artikel delades upp i kronologisk ordning för att få en 

generell bild över löneökningen genom processflödet.  

• De artiklar som stod för minst 80 % av produktion för respektive produktkategori 

användes i uträkningen och syftet var att finna ett samband mellan andel spenderad 

kr/kg och vart i processen produkten befinner sig. Således blev det en uppdelning där 

det ansågs att steg 1 stod för en viss del av den totala lönekostnaden, steg 2 stod för 

sin del inklusive steg 1, osv.  

I tabell 2 illustreras hur den totala lönekostnaden för produktkategori är fördelad mellan de 
olika stegen. Ett exempel på steg kan tänkas vara blandning eller paketering. I tabellen kan det 
urskiljas att den generella lönekostnaden för en produkt som kasseras i steg 2 är ca 40 % av 
den totala lönekostnaden och ca 60 % i steg 3.  

 
Tabell 2 Tabellen visar i kolumn 8 den genomsnittliga lönekostnaden uppdelat efter vilka steg 
produkten passerat. Observera att alla värden är godtyckliga. 

Avd. 1 Artikel 1 % av total Summa Artikel 2 % av total2 Summa  Genomsnitt Steg 
  kr/kg     kr/kg      av summa   
                  
Steg 1 8,00 4 % 4  % 7,00 3 % 3 % 4 % Steg 1 
Steg 1.1 55,00 27 % 31 % 80,00 31 % 34 % 32 % Steg 1.1 
Steg 2 24,00 12 % 43 % 21,00 8 % 42 % 42 % Steg 2 
Steg 2.2 23,00 11 % 54 % 27,00 10 % 52 % 53 % Steg 2.2 
Steg 3 17,00 8 % 63 % 18,00 7 % 59 % 61 % Steg 3 
Steg 3.1 21,00 10 % 73 % 26,00 10 % 69 % 71 % Steg 3.1 
Steg 4 55,00 27 % 100 % 80,00 31 % 100 % 100 % Steg 4 

 

De värden som var med i undersökning fanns i företagets interna databas. I den verkliga 
undersökningen användes fler artiklar som underlag och ett mönster framkom tydligare.  
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Tillfört material 

En uppdelning av tillfört material för samtliga avdelningar utfördes där priser hämtades från 
företagets egna kostnadskalkyler.  

För hamburger och helköttprodukter tillkommer endast emballage som tillfört material. 

Korvtillverkningen delades upp i kronologiskt ordning: 

1. Smet – Endast råvara 

2. Stoppad korv – Råvara med tarm 

3. Förpackad korv – Råvara, tarm och emballage 

När alla parametrar var kända kunde ett väntevärde beräknas. Med hänsyn till företaget så är 
sekretessbelagd information ej redovisad i rapporten. 

Omarbete 

Kostnaden för omarbete består av lönekostnad och tillfört material. Majoriteten av de 
produkter som omarbetas identifieras vid packningsavdelningen och transporteras därefter 
tillbaka till blandningsavdelningen för om-malning. Anledningen till detta är för att visuella 
fel lätt upptäcks här.  

Den kostnad som uppstår kan anses vara mellanskillnaden mellan värdet i det steg produkten 
befinner sig i vid omarbete och det steg det går tillbaka till.  

Således blir uträkningen av kostnad för omarbete: 

[Värde packningsavdelning/kg] – [Värde blandningsavdelning/kg] = [Kostnad för 
omarbete]          (8) 

Exempel:   

[Värde packningsavdelning/kg] =20 kr/kg      (9) 

[Värde blandningsavdelning/kg] =15 kr/kg      (10) 

20 kr/kg -15 kr/kg =5 kr/kg         (11) 

Produkten som går från packningsavdelningen tillbaka till blandningsavdelningen går igenom 
vissa steg igen och får därför ett högre slutpris. I detta fall blev produkten 5 kr dyrare per 
kilogram jämfört med en produkt som ej omarbetats. Kostnaden för detta omarbete blir därför 
5 kr/kg. 
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Analys och sammanställning av prislista 

Samtliga artiklar blev uppdelade efter kategori och ett värde för den kategorin räknades ut. 
Dessa kategorier var: 

• Hamburger 

• Naturtarmskorv 

• Falukorv 

• Burk-korv 

• Grillkorv 

• Helkött 

Den nya prislistan inför ett fler antal steg för värdeökning, då denna ökning för vissa steg ej 
varit inräknade tidigare. 

Exempel: 

Tabell 3 Befintlig prislista tog inte samma hänsyn till värdeökningen, nedan redovisas ett 
exempel på denna värdeökning. Dessa värden är godtyckliga. 

Steg  Befintlig 
prislista 

Steg Uppdaterad 
intern prislista 

1. Smet 4 kr/kg 1. Smet + 10 % lön 5 kr/kg 

2. Stoppad eller 
packad korv 

5 kr/kg 2. Stoppad korv + 40 % lön 7 kr/kg 

  3. Rökt korv + 55 % lön 8 kr/kg 

  4. Packad korv + 100 % lön + 
emballage 

10 kr/kg 
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4.3.4 Fallstudie: B-puts 

Insamling av data 

Fallstudien inleddes med intervjuer där ansvarig teamledare för helköttsavdelningen samt 
samordnare medverkade. Detta för att lättare förstå och sätta sig in i det upplevda problemet. 
Sedan observerades produktens flöde genom processen för att skapa en egen bild över 
situationen.  

Ett praktiskt fall undersöktes där två partier av olika kvalitet skulle bearbetas. Dessa partier 
kom från olika leverantörer men bearbetades på liknande sätt. Under den tid som dessa partier 
behandlades utfördes mätningar angående nedlagda resurser, andel som skiljer sig från 
specifikation och tid i lager.  

Analys och utvärdering 

Den andel som ej överensstämmer med orderns specifikation kan delas upp i följande 

kategorier: 

1. Puts – Kan till exempelvis vara fett eller delar som av utseendemässiga skäl inte bör 

vara med. Dessa delar går till blandningsavdelningen för korvtillverkningen.  

2. Små bitar – Här innefattas stycken som ej uppnår den vikt som ordern kräver. Går 

vanligtvis till korvtillverkningen, vid stora kvantiteter kan dessa gå ut till företagets 

fabriksbutik som andrahandssortering. 

3. Fel råvara – Råvara som ej överensstämmer med specifikation. Dessa går vanligtvis 

till korvtillverkningen.  

4. PH-värde – Råvara som inte har rätt PH-värde och kan därför vara utseendemässigt 

felaktiga. PH-värdet för kött bör ligga runt 7 (neutralt) och vid surare PH-värde går 

färgen mot en grå ton. Även dessa går vanligtvis till korvtillverkningen. 

Den tid som personal behöver för att putsa, väga och sortera efter utseende kommer tillföra en 
kostnad. Ingen hänsyn togs till den mänskliga faktorn, alltså det faktum att arbetsinsatsen från 
olika personer skiljer sig och att skillnader i noggrannhet kan förekomma.  

Även den tid som produkten ligger i lager ger upphov till kostnader i form av 
lagerhållningskostnad och bundet kapital. Företaget hade en egen kalkylränta för 
investeringar som användes i beräkningarna.   

När samtliga mätningar var utförda så kunde ett nytt pris per kilogram beräknas.  
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Beräkningar av slutpris: 

För att räkna ut slutpris per kilogram kött så summerades alla kostnader som uppkom och 
delades sedan på den andel kilogram som var enligt specifikation. En kalkylmässig ränta per 
månad baserad på årsräntan för investeringar användes vid beräkningar av ”kostnadsökningen 
på bundet kapital”. 

Formel för beräkning av totalpris per kilogram enligt specifikation: 

Z= ,∗./0∗123∗4/ 	5	∗	6%	 ∗78

6(
        (12) 

Där: 

Z = Slutpris per kilogram [kr/kg] 
L = Lönekostnaden/min [kr/min]  
T = Antal minuter [min]  
H = Lagerhållningskostnad/period [kr/period] 
P = Antal perioder [period]  
K = Antal kilogram som går till korvblandningen [kg] 
N = kostnad för råvara korvtillverkningen [kr/kg] 
I = Inköpspriset [kr/kg]  
M1 = Inköpt vikt [kg]  
R = Ränta per månad [%] 
N = Antal månader [månader]  
M2 = Antal kg enligt specifikation [kg] 
 

Observera att variabeln K och N är med för att viss vikt som ej överensstämmer med 
specifikation kan räddas genom att skicka det till korvblandningen. Mellanskillnaden i pris 
blir dock en förlust då råvara för helkött är dyrare än råvara för korvtillverkningen. I formeln 
representeras detta genom att ej räkna med vikten som går till korv i M2 för att sedan räkna 
bort det som ”tjänas in” (-K*N) genom att skicka det till korvblandningen. Alltså, genom att 
skicka det till korvblandningen försvinner vikt men pengar ”tjänas in” när det kommer till 
korvblandningen.  
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5 Resultat 

Här redovisas de resultat som framkommit av rapporten. Detta kapitel är uppdelat efter 
Modell för registrering, Uppdaterad intern prislista och Fallstudie: B-puts. 

5.1 Modell för registrering av kassationer och omarbete 

Fabrikens layout har spelat en stor roll i utformandet av modellen då det kan vara fysiskt 
omöjligt eller opraktiskt att införa kassationsplatser vid vissa stationer. Modellen är utformad 
så att personal med enkelhet kan avgöra vilket område och av vilken anledning kassationen 
uppstod. Dessa områden och orsaker är utvalda efter de svar som undersökningen gav.  

Som tidigare nämnt är uppdelningen efter det naturliga flödet och de olika färgerna 
representerar olika ansvarområden där varje färg har en teamledare. Den nya modellen delar 
upp naturkorv i falukorv och naturtarmskorv. Detta eftersom priset skiljer sig markant mellan 
produkterna, men också för att de är enkla att urskilja visuellt vid eventuell kassering. 

Som rekommendation till det nya systemet bör det finnas en maxtolerans för registrering av 
antal kilogram. Systemet kan utformas så att det säger ifrån om en ovanligt stor summa 
registreras, detta för att underlätta för personal samt ledning då det förekommer att operatör 
av misstag registrerar en siffra för mycket. Ett intervall för normal kassationsvolym kan 
införas med hjälp av tidigare uppgifter. 

För att ytterligare standardisera arbetssättet kring registrering av kassationer och omarbete så 
bör om möjligt en person per avdelning utses som ansvarig för att registrering sker. Även 
tidpunkt för registrering är en viktig del då ledningen gärna ser att det utförs efter avslutad 
dag. Detta för att snabbt få information om avvikelser som kan analyseras nästkommande 
dag. Vidare rekommenderas att de platser och uppdelningar som finns med i modellen har en 
egen registreringsskärm nära till hands. Genom att införa gemensamma rutiner och standarder 
över hela produktionen minskar risken för missförstånd och fel vid registrering.  

Vidare bör det tilläggas att butikspacken ej tillverkar något utan tar hand om produkter som 
eventuellt kan säljas i fabriksbutiken. Det handlar oftast om produkter som av 
utseendemässiga skäl ej kan säljas till kund utan istället säljs som andrahandssortering till 
rabatterat pris. Denna avdelning bör om möjligt registrera vilken produktkategori som 
kasseras eller omarbetas för bättre uppföljning.  

Alla platser och steg har en kostnad som hämtas från den nya interna prislistan, dessa är ej 
redovisade i denna rapport. Företaget kan själva välja om registrad data ska redovisas i 
kilogram, kostnad eller en kombination. I figur 11 visas ett exempel på hur tillvägagångssättet 
för registrering sker. Ansvarig för registrering väljer först sin avdelning, sedan den specifika 
plats eller produktkategori för att slutligen registrera antal kasserad vikt under 
orsaksalternativen. Vid enstaka övriga händelser som exempelvis maskinhaveri registreras 
kassationen under posten övrigt, denna post kräver en notering.  
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Figur 11 Exempel på modellens uppbyggnad. 
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Figur 12 Hamburgeravdelningen med plats och typ av fel för kassation och omarbete. 
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Figur 13 Korvtillverkningen med dess platser, typ av fel och produktkategori. De olika 
färgerna representerar olika ansvarsområden. 
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Figur 14 Helköttsavdelningen med dess platser och typ av fel. 
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Figur 15 Butikspacken, denna avdelning tillverkar inget men för att underlätta uppföljning så 
bör de produktkategorier som behandlas registreras.  
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5.2 Uppdaterad intern prislista 

Den nya prislistan är uppdelad i flera steg jämfört med befintlig då värdeökningen för vissa 
avdelningar ansågs vara av tillräckligt stor vikt. I den befintliga prislistan finns det följande 
huvudkategorier och uppdelning av kassation och omarbete: 

1. Hamburger 

a) Färs kassation – Samma pris oavsett vilket steg i processen som uppnåtts 

b) Färs omarbete – Samma pris oavsett vilket steg i processen som uppnåtts 

2. Korv  

a) Smet kassation – Samma pris, oberoende av produktkategori 

b) Korv kassation – Samma pris, oberoende av produktkategori 

c) Korv omarbete – Samma pris, oberoende av produktkategori 

3. Helkött 

a) Helkött kassation – Samma pris oavsett vilket produkttyp eller steg 

I den nya prislistan är naturkorv uppdelad i falukorv och naturtarmskorv. Burk-korv och 
grillkorv är egna kategorier och samtliga avdelningar är uppdelade efter värdeökning. Den 
nya prislistan har alltså dessa huvudkategorier: 

1. Hamburger 

2. Falukorv 

3. Naturtarmskorv (fårtarm och svintarm) 

4. Burk-korv 

5. Grillkorv 

6. Helkött 

Observera att uppdelning av kassation och omarbete inte är med här utan dessa redovisas 
nedan i tabell 5. Rekommendation till företaget är att välja ut gränserna för uppdelning efter 
värdeökning. Alltså när skillnaden i värde mellan stegen är liten så kan ett gemensamt pris 
sättas.  

En anledning till vissa stora skillnader som tabell 5 visar är det nya räknesättet där lön, 
tarmkostnad och emballage är inräknat. Detta diskuteras vidare i kapitel 6 Diskussion. 
Exempel på uträkningsblad från Excel finns i Bilaga A.  
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Exempel på hur ett gemensamt pris används om värdeökningen är liten visas i tabell 4: 

Tabell 4 Exempel på prissättning när skillnad i värde är liten.  

Beräknat pris Gemensamt pris 

Hamburgare färs = X kr/kg Gemensamt pris (X+Y) kr/kg 

Hamburger formad = (X+0,01) kr/kg Gemensamt pris (X+Y) kr/kg 

Hamburger packad = (X+0,03) kr/kg Gemensamt pris (X+Y) kr/kg 
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Med hänsyn till företagets sekretesspolicy så redovisas endast den procentuella skillnaden 
mellan befintlig och ny prislista. Den inbördes värdeökning som sker då produkten förädlas 
presenteras i kolumn tre. 

Tabell 5 Procentuell skillnad mellan befintlig och ny prislista samt värdeökning från steg 1 i 
ny prislista.  

Uppdelning Procentuell skillnad mot 
befintlig prislista  

Kostnadsökning från  
steg 1, ny prislista 

Hamburger    
Kassation   
1. Färs 22 % 0 % 
2. Formad  27 % 7 % 
3. Packad  35 % 10 % 
Omarbete   
1. Formad -76 % 0 % 
2. Färdig  -60 % 70 % 
3. Packad  -42 % 148 % 
   
Falukorv    
Kassation   
1. Smet  -8 % 0 % 
2. Stoppad  0 % 10 % 
3. Färdig  9 % 19 % 
4. Packad  16 % 27 % 
Omarbete   
1. Stoppad -70 % 0 % 
2. Färdig -59 % 35 % 
3. Packad -42 % 90 % 
   
Naturtarmskorv   
Kassation   
1. Smet 5 % 0 % 
2. Stoppad 44 % 38 % 
3. Färdig 71 % 63 % 
4. Packad 80 % 72 % 
Omarbete   
1. Stoppad 21 % 0 % 
2. Färdig 55 % 28 % 
3. Packad 76 % 46 % 
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Burk-korv   
Kassation   
1. Smet -14 % 0 % 
2. Stoppad 34 % 89 % 
3. Färdig + burk 101 % 183 % 
Omarbete   
1. Stoppad 56 % 0 % 
2. Färdig 102 % 30 % 
3. Packad 201 % 93 % 
   
Grillkorv   
Kassation   
1. Smet -8 % 0 %  
2. Stoppad -8 % 21 % 
3. Färdig 3 % 35 % 
4. Packad 9 % 43 % 
Omarbete   
1. Stoppad -54 % 0 % 
2. Färdig -36 % 40 % 
3. Packad -23 % 69 % 
   
Helkött   
Kassation   
1. Uppslag och puts -1 % 0 % 
2. Griljering 3 % 4 % 
3. Färdig 6 % 7 % 
4. Packad 9 % 10 % 
Omarbete   
1. Till korv 437 % 0 % 
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5.3 Fallstudie: B-puts 

Denna fallstudie utfördes endast på två partier inköpt kött från två olika leverantörer. 
Produkterna som studerades var av samma sort, det som skiljde dem åt var tid i lager och 
inköpris.  

I denna undersökning ansågs det att produkt 2 höll en högre kvalitet, detta var baserat på 
tidigare erfarenheter från personal som arbetat med denna leverantör. Denna produkt 
levererades färsk och bearbetades nära inpå mottagningstillfället, därför blev tid i lager 
försumbar. Notera även att andel kött som avvek från specifikation är betydlig lägre hos 
produkt 2.  

Produkt 1 levererades fryst ungefär fyra månader innan bearbetningstillfället. Inköpspriset 
kr/kg för produkt 1 var ca 2 % billigare jämfört med produkt 2. 

Sammanfattning av tabell 6: 

Resultatet i rad 23 blev således, trots att inköpspriset för produkt 1 var lägre så blev slutpriset 
ca 6,4 % dyrare per kilogram. Produkt 1 egna prisökning mot inköpspris var även högre på 
10,35 % jämfört med produkt 2 på 1,96 % vilket kan avläsas i rad 22. 

Vidare i rad 4 bör det noteras att vid bearbetning av produkt 1 så förekom det 140 kg 
köttstycken som inte viktmässigt överensstämmer med specifikation. Dessa var för små och 
kunde ej säljas till slutkund, istället såldes de i fabriksbutiken. Då fabriksbutiken har en 
begränsad kapacitet, så kan återkommande fel av detta slag medföra konsekvenser. I denna 
uträkning beräknades slutpriset/kg på den del som var enligt specifikation.  

Andelen kött som putsats bort, har fel PH-värde och är av fel råvara skiljer sig markant 
mellan produkt 1 och produkt 2. Dessa faktorer har en stor påverkan på slutpriset eftersom 
den vikt företaget beställt och betalat för sjunker. Ytterligare problem kan uppstå om företaget 
ej kan leverera den vikt som slutkunden beställt då kundnöjdheten är beroende av företagets 
leveranssäkerhet.   

Blodförlust i rad 7 anses vara likvärdig mellan produkterna och företaget har med den faktorn 
i sina beräkningar. Denna förlust i vikt motsvara ca 2 %. 

Skillnaden i antal kilogram hanterad per minut är beroende av hur mycket arbete som behöver 
läggas ner på produkten, men också hur erfaren eller noggrann personen i fråga är. Inför 
denna studie var ett önskemål att samma personer skulle bearbeta produkterna för att få ett 
rättvist resultat. Detta ökar trovärdigheten för resultatet, och förklarar varför produkt 2, som ej 
bearbetats lika mycket har en högre snitthastighet. 

Med hänsyn till företagets regler om sekretess kommer inga känsliga värden att redovisas. I 
tabellen visas endast procentuella skillnader mellan produkterna. 
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Tabell 6 Resultat av mätningar vid putsningsstation samt beräkningar. 

B-puts Produkt 1 Produkt 2 

1. Inköpspris [kr/kg] I1 I2 

2. Startvikt [kg] 3828 1142 
3. Små bitar [kg] 140 1 
4. Puts [kg] 58 1 
5. Fel råvara [kg] 4 0 

6. PH-värde [kg] 21 0 
7. Blodförlust [kg] 75 20 
8. Personaltid total [min] 730 195 

9. Hastighet [kg/min] 5,24 5,86 
10. Antal pallar [st] 6 2 
11. Tid i lager [period] 7 0 
12. Kostnad per period och pall [kr] H1 H2 

13. Inköpt värde [kr] U1 U2 

14. Kalkylränta per månad [%] R1 R2 

15. Månader i lager [månad] 4 0 

16. Total lagerhållningskostnad [kr] W1 W2 

17. Andel enligt specifikation [kg] 3530 1120 
18. Andel enligt specifikation [%] 92,2% 98,1% 

19. Total, kostnad lager och personal [kr] X1 X2 

20. Mellanskillnad [kr] Y1 Y 

21. Slutpris/kg [kr/kg] Z1 Z2 

22. Procentuell ökning från inköpspris [%] 10,35 % 1,96 % 

23. Skillnad i slutpris mot produkt 2 [%] + 6,4 % 0 % 
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6 Diskussion 

Diskussion, egna tankar samt motivering till de val som gjorts under projektets gång. Vidare 
beskrivs värdering av resultat för modell, prislista och fallstudien. 

6.1 Diskussion angående rapporten 

Om rapportens resultat bidrar till att företaget får en bättre bild över de kvalitetsbristkostnader 
som uppstår, kan det leda till:  

1. Avvikelser lättare identifieras 

2. Kostnader för dessa avvikelser är mer exakta 

3. Ökad kostnadsmedvetenhet  

4. Resurser kan riktas till den plats där störst effekt uppnås  

5. Företaget blir mer processorienterat  

Dessa faktorer kan i sin tur leda till bättre resursutnyttjande, bättre lönsamhet och ökad 
effektivitet [10]. Detta kan på sikt påverka samhället positivt då exempelvis fler jobb skapas 
och säkrare anställningsförhållanden förekommer. En ökad sysselsättningsgrad bidrar till 
samhällets välfärd, exempelvis i form av skatteintäkter. 

På den globala livsmedelsmarknaden råder hård konkurrens, detta ställer krav på svenska 
företag som inte kan producera med samma lönekostnader som lågavlönade länder. Företagen 
måste därför bli mer resurseffektiva, innovativa och kvalitetsmedvetna. Annars finns det en 
risk att produktionen förflyttas till lågavlönade länder.  

Det bör även tillägas att kassationer påverkar miljön negativt så reduktion av detta är viktigt 
ur ett miljömässigt perspektiv, medvetet är att all produktion påverkar miljön, men kassationer 
påverkar utan att bidra med nytta. Detta sammanfaller även med Atrias miljöpolicy där det 
nämns att företaget strävar mot en minskad miljöbelastning genom bland annat bättre 
råvaruutnyttjande. Atrias miljöpolicy redovisas i bilagor under Bilaga C. 
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6.2 Värdering och diskussion om resultat 

6.2.1 Modell för registrering av kassationer och omarbete 

Vår utgångspunkt i arbetet kring modellen har varit att ej försvåra arbetet genom att drastiskt 
förändra något som redan fungerar [13]. 

Då tidigare modell var väl beprövad och etablerad i organisation så förändrades den ej 
mycket. Den grundläggande uppbyggnaden är kvar dock så tillfördes några få mätpunkter för 
mer precis uppföljning. En balansgång måste hållas mellan precision och vad som anses vara 
nödvändigt då för många mätpunkter kan skapa frustration och känslan av onödigt arbete 
[15]. Detta kan leda till slarv vid registrering av kassationer och omarbete vilket i sin tur 
resulterar i missvisande värden. Vidare bör nämnas att precisionen är av betydelse för 
identifieringen av avvikelser, vilket delvis motiverar varför fler mätpunkter införts. 

Den avgörande faktorn för nya mätpunkter har varit den prisskillnad som förekommer mellan 
vissa produktkategorier, men också vad som är praktiskt möjligt, då många produkter har ett 
liknande utseende. Tidigare togs ej samma hänsyn till denna prisskillnad och detta skapade 
problem då företaget medvetet redovisade siffror som upplevdes missvisande.  

Detta motiverar den uppdelning som utfördes mellan naturtarmskorv och falukorv, deras 
inbördes prisskillnad för färdig produkt är ca 55 % där naturtarmskorv är dyrare. Trots detta 
angavs samma värde för kassation i den befintliga prislistan. En uppdelning av kollagentarm 
och plasttarm under grillkorvsavdelningen gjordes då de produceras på separata linor och är 
därför enkla att särskilja, dock så förekommer ingen större prisskillnad mellan dessa. 

Våra beslut kring modellen grundar sig i den input som tagits emot från intervjuerna med 
medarbetarna. De personer som dagligen arbetar med registreringen ansågs vara en viktig 
källa för information och deras delaktighet är av betydelse för resultatet.  
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6.2.2 Uppdaterad intern prislista 

Metoden väntevärde ger ett mer rättvist värde för de kassationer och omarbete som 
förekommer. Då prislistan är baserad på årlig produktionsvolym så kan det antas att den är 
aktuell året ut. Den går även att uppdatera ifall nya artiklar tillkommer, ändringar sker i 
budgeterad produktionsvolym eller inköpspris förändras. Denna egenskap ansågs vara viktig 
då den förblir aktuell trots förändringar. 

För specifika fall kan den vara missvisande men över ett års produktion bör det 
genomsnittliga priset stämma. Då en stor mängd olika artiklar kan produceras inom en kort tid 
så underlättar detta genomsnittliga pris vid redovisning. En urskiljning av enstaka artiklar när 
registrering för kassation och omarbete utförs anses vara omöjlig för företaget att 
åstadkomma. Dock så kan vissa artiklar som bearbetas på samma plats enkelt separeras 
utifrån utseende. Denna urskiljning bör företaget ha i åtanke inför framtiden ifall mer precisa 
värden önskas. 

Den nya prislistan skiljer sig markant mot den befintliga, en stor förändring är de nya steg 
som införs där värdeökning sker. Tidigare så var kostnader som tarm eller lön ej inräknat 
vilket ledde till att en produkt som kasseras i första steget kostade lika mycket som en 
färdigställd produkt. Detta anses vara missvisande då den egentliga kostnaden och den punkt 
där förbättringsarbete bör utföras lätt förbises. 

Vid en unik situation där exempelvis en stor kvantitet av en viss artikel kasseras, så finns 
möjligheten att finna kostnaden för just denna artikel. Denna egenskap kan vara viktig för 
precisionen vid redovisning av kostnader. 

Med en korrekt prislista kan mer trovärdiga kostnader redovisas, detta kan leda till en bättre 
insikt och medvetenhet i organisationen om de kvalitetsbristkostnader som uppstår. Denna 
förståelse för konsekvenserna kan öka kostnadsmedvetenheten för alla led i verksamheten, 
och i sin tur förändra attityden mot kvalitetsbristkostnader.   
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6.2.3 Fallstudie: B-puts 

Enligt Lean Productions grundprinciper så bör alla aktiviteter som ej skapar värde för 
slutkunden minimeras eller om möjligt elimineras [9]. Detta tankesätt har varit den centrala 
utgångspunkten för fallstudien. 

Då fallstudien endast hanterat två specifika fall så bör resultatet tolkas med en viss 
försiktighet. Detta resultat kan alltså ej representera alla utfall. 

Studiens resultat kan anses belysa de konsekvenser som uppstår på grund av lagerhållning och 
skillnader i leverantörskvalitet [11]. Dessa konsekvenser kan påverka nästkommande aktivitet 
i processflödet, vilket i sin tur leder till oväntade kostnader. Resultatet blir en 
funktionsorienterad organisation där var funktion endast vill ta ansvar för sitt område och 
helhetsperspektivet uteblir. Detta kan i sin tur påverka arbetsklimatet och lönsamheten 
negativt [12]. 

Underförstått är att varje situation är unik men att vissa faktorer, förutom inköpspriset, bör 
beaktas. Vidare bör nämnas att den kalkylmässiga räntan var låg jämfört vad den tidigare år 
varit på. Om den höjs till nästa år så kommer det att påverka beräkningen av bundet kapital. 
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6.3 Fortsatt arbete 

6.3.1 Modell för registrering av kassationer och omarbete 

Ytterligare undersökningar kan utföras om företaget vill ha mer precision vid mätningar av 
kassationer och omarbete. Fler och tydligare uppdelningar mellan produktkategorier och 
platser kan underlätta vid identifiering av avvikelser.  

Som rekommendation till företaget bör gemensamma rutiner för registrering av kassationer 
och omarbete införas. Detta för att underlätta då personal byter plats och minimera risken för 
felaktigheter. Följande åtgärder rekommenderas: 

1. Utse en ansvarig person för registrering 

2. Gemensam tidpunkt för registrering – efter avslutat skift eller i slutet av dagen. 

3. Lättillgängliga skärmar/platser för registrering 

4. Menyalternativ mellan avdelningar/platser följer samma mönster. 

6.3.2 Uppdaterad intern prislista 

Det finns möjlighet att införa ny information i prislistan som exempelvis nya artiklar, ändring 
av budgeterad volym, prisändringar etc. Därför kan prislistan kontinuerligt uppdateras och 
förblir aktuell i framtiden.  

6.3.3 Fallstudie: B-puts 

Då företaget befinner sig på en konkurrenskraftig marknad, där priserna ständigt pressas, så 
måste optimering av processer ske kontinuerligt för att kunna överleva. Som tidigare nämnt 
belyser fallstudien ett antal aktiviteter som ej skapar värde för kunden. Fortsatta studier kring 
området bör genomföras för att få en bättre uppfattning om dessa aktiviteter inför framtida 
beslut.  

En generell modell eller schablonränta kan införas där en procentuell ökning av inköpsvärdet 
per månad kan beräknas med hjälp av en förenklad räntesats som innefattar kalkylränta, 
lagerhållningskostnad mm. Denna schablonränta kan användas som underlag för framtida 
inköp. Ett förslag  
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7 Slutsatser 

Dessa slutsatser är säkra och svarar på de frågor som ställdes i början av arbetet. 

Modellen: 

• Den nya modellen bidrar till ökad precision vid mätningar av kassationer och 

omarbete 

• Modellen kan användas som underlag inför framtida förbättringsarbete 

• Modellen i kombination med den uppdaterade prislistan kan visa vart resurser behövs 

för att nå störst effekt. 

Intern prislista: 

• Den nya prislistan reflekterar verkligheten bättre  

• Den nya prislistan kan kontinuerligt uppdateras 

• Det blir enklare att prissätta enstaka artiklar, vid specifika händelser 

• Prislistan kan användas som underlag inför framtida förbättringsarbete 

Fallstudie: 

• Fallstudien stödjer den teori angående lagerhållningskostnader och kvalitet som nämns 

• Fallstudien belyser vikten av att sträva mot ett processorienterat arbetssätt, detta 

främjar helhetsperspektivet 

• Fallstudien belyser dolda kostnader och dess konsekvenser 

 
 

  



  

2016-06-06 Andreas Rosell, Ludvig Salomonsson, Industriell Ekonomi, Örebro Universitet 68 (70) 

Dessa slutsatser är möjliga: 

Modellen: 

• Den nya modellen bör ej försvåra arbetet för medarbetare 

• Den nya modellen är kompatibel med det nya system som skall införas 

Prislistan: 

• Den nya prislistan kan hjälpa företaget att finna de aktiviteter som medför störst 

kostnader 

Fallstudie: 

• Fallstudien kan fungera som underlag för framtida beslut om råvaruinköp 
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Bilaga A: Exempel på uträkning av pris till prislistan. 

Observera att alla värden är godtyckliga. 

 

Exempel, tillvägagångssätt vid beräkningar. 
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Bilaga B: Tidsplan 

  

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

Projektstart           

Specifikation           

Processkartläggning, 

datainsamling 
          

Sammanställning och 

analys 
          

Datainsamling 

prislista 
          

Sammanställning och 

analys 
          

Beräkningar, 

värdeflöde 
          

Sammanställning 

prislista 
          

Studie B-puts           

Redovisning resultat           

Möte med 

handledare 
           

Rapportskrivning           

Presentationer           

Inlämning av rapport           

Tidsplan, det gröna visar de steg som påbörjades innan utsatt tid. Samtliga 

punkter höll sin deadline. 



  

2016-06-06 Andreas Rosell, Ludvig Salomonsson, Industriell Ekonomi, Örebro Universitet 3 (6) 

Bilaga C: Miljöpolicy 

Policy för produktsäkerhet, kvalitet och miljö  

Giltig from: 2013-04-02 

Med passion och starka varumärken skapar vi inspirerande mat för varje tillfälle.  

Vi har produktsäkerhet som högsta prioritet och uppfyller all lagstiftning som gäller för vår 
verksamhet och våra produkter, egentillverkade som inköpta.  

Vi strävar efter att alltid uppfylla eller överträffa förväntan från konsument och kund.  

Genom hög kompetens och ständig utbildning säkerställer vi att våra medarbetare har bästa 
möjliga förutsättningar att uppfylla krav och önskemål. 

Vi samarbetar med leverantörer och kunder på ett strukturerat och långsiktigt sätt.  

Vi granskar, utvecklar och förbättrar ständigt hela vår verksamhet, processer och sortiment.  

Vårt miljöarbete kännetecknas av helhetssyn och långsiktighet. Vi strävar efter att minska vår 
miljöbelastning och förebygga föroreningar genom förbättrat råvaruutnyttjande, minskad 
energi och vattenförbrukning samt effektiva logistiklösningar. 
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Bilaga D: Sammanfattning av intervjuer 

Ett exempel på de frågor som ställdes: 

• Hur arbetar ni idag med registrering av kassationer och omarbete? Rutiner, tidpunkt, 

gör alla lika osv. 

• Hur tycker du det nuvarande systemet fungerar? Fördelar/Nackdelar 

• Finns alla platser och orsaker för kassation eller omarbete med i befintliga systemet?  

• Vad saknas, vad kan bli bättre med det “nya” systemet? 

• Vad tycker du om panelernas/registreringsskärmarnas plats och tillgänglighet? 

• Hur ser du på kassationsvagnarnas plats och tillgänglighet? 

• Viktigaste egenskaper det nya systemet bör ha? 

Sammanfattning 

Flertalet av de tillfrågade såg allvarligt på kassationer och omarbeten och var engagerade i att 
bistå med information. 

Det dagliga arbetet med kassationer och omarbeten skilde sig mellan avdelningarna. Rutiner 
som tidpunkt, plats och vem som registrerar var olika. De flesta avdelningarna hade en 
ansvarig person som registrerade in värdena, ofta samordnaren. Tidpunkten då registreringen 
skedde var oftast morgonen efter avslutat skift, i vissa fall gjordes det samma dag. 

Majoriteten av de tillfrågade tyckte att det nuvarande systemet fungerade bra och att det var 
tillförlitligt. De platser och orsaker som fanns i det befintliga systemet var tillräckligt 
täckande. Då många av medarbetare ej är teknisk kunniga belyste respondenterna vikten av ett 
logiskt och användarvänligt system. 

På vissa avdelningar ansågs det att det fanns för få paneler och var i behov av fler. 

Vid fallstudien om B-puts var ansvarig teamledare av betydande vikt vid avgörandet av 
utfallet då personen bistod med viktigt information och erfarenhet. Även tilldelad handledare 
till projektet var en nyckelperson i utformningen av modellen och fallstudien.      
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Bilaga E: Schematisk bild, Tillvägagångssätt.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Schematisk bild över de steg som arbetet innefattar.   

Processkarta 

Förslag	till	modell 

2.	Datainsamling 
Prislista 

Analys	av	information 

Beräkningar 

Förslag	ny	prislista 

1.	Datainsamling 
Modell 

Analys	av	information 

3.	Datainsamling	 
B-puts 

Resultat 

Analys	av	information 

Beräkningar 

Specifikation 

Specifikation 

Sammanställning 



  

2016-06-06 Andreas Rosell, Ludvig Salomonsson, Industriell Ekonomi, Örebro Universitet 6 (6) 

Bilaga F: Processkarta 

 

 

Processkarta över fabrikens flöden. 


