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Abstract 

All companies wants’ to be as profitable as possible. The company in question is one of the leaders in 

it´s field in Sweden. In order to increase profits as much as possible it is important to identify and 

eliminate eventual quality defect cost as far as possible. 

 

This study was performed in Huddig AB, and the purpose of this study is to try to develop a routine 

for monitoring the quality defect costs, and to improve communication and create feedback between 

production and aftermarket. 

 

In addition to an extensive literature review on quality defect costs most of the work have been 

conducted at the company. Own observations and interviews have been done with the staff to get a 

picture of the current situation and to try to come up with improvement proposals.  

 

During the study it was proved that much of the quality defect costs in essence, derived from the 

production, which is seen as positive because it is the easiest part of the company to improve. If the 

company succeeds in eliminating the problems at production, the problem with service and 

aftermarket later in the chain will also be reduced. 

To reduce the quality defect costs it is recommended that you work systematical and use one of the 

models discussed in this paper to make hidden costs more visible and in the long run increase 

profitability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

 

Alla företag vill vara så lönsamma som möjligt, företaget i fråga är ett av de ledande inom sin 

bransch i Sverige. För att öka lönsamheten så mycket som möjligt så krävs att företaget 

identifierar och eliminerar eventuella kvalitetsbristkostnader i största möjliga mån.  

 

Denna studie har utförts på Huddig AB syftet med studien är att försöka utforma en rutin för 

uppföljning av kvalitetsbristkostnader, samt att förbättra kommunikationen och skapa en 

återkoppling mellan produktion och eftermarknad.  

 

Utöver en omfattande litteraturstudie kring kvalitet och kvalitetsbristkostnader så har största 

delen av arbetet utförts på plats hos företaget. Det har även gjorts egna observationer och 

intervjuer i samarbete med personalen för att få en bild av nuläget och för att försöka komma 

fram med förbättringsförslag.  

 

Det har under studiens gång visat sig att stora delar av kvalitetsbristkostnaderna i grund och 

botten kan härledas till produktionen vilket kan ses som positivt eftersom det är den lättaste 

delen för företaget att förbättra. Om Huddig lyckas eliminera problemen i produktionen så blir 

de av med problem för service och eftermarknad senare i kedjan.  

För att minska kvalitetsbristkostnaderna så rekommenderas att företaget arbetar systematiskt 

och använder sig av någon av modellerna som tas upp i arbetet för att synliggöra de dolda 

kostnaderna och i slutändan öka lönsamheten.  
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1 Inledning 

I inledningen beskrivs bakgrunden till varför studien genomförs och företaget beskrivs 

kortfattat. De problem som författarna vill få svar på beskrivs samt hur studien är avgränsad. 

1.1 Bakgrund  

 

Marknadens ständigt ökade krav på service och kvalitet gör att företag måste utforma sina 

processer så att företagen i större utsträckning kan möta kundernas krav. Alla företag strävar 

naturligtvis efter att vara så produktiva och effektiva som möjligt för att uppnå så hög 

lönsamhet som möjligt. Det finns flera olika orsaker till att företagets produktivitet ökar eller 

minskar, men den huvudsakliga orsaken som vi har valt att titta på i vårt arbete är 

kvalitetsbristkostnader. 

Kvalitet kan uppfattas på många olika sätt. En definition av kvalitet är: ”förmågan att 

tillfredsställa, och helst överträffa kundernas behov och förväntningar”.
1
 Att mäta just kvalitet 

kan därför vara svårt. En metod för att mäta kvalitet eller ”bristen på kvalitet” är att kartlägga 

och mäta kvalitetsbristkostnaderna.  

Kvalitetsbristkostnader handlar om att analysera hur mycket den bristfälliga kvaliteten kostar 

företaget och att ta reda på dess orsaker och effekter.  

På Huddig finns i dagsläget en utbredd uppfattning om att bristande kvalitet kostar pengar och 

arbetet med att förebygga kvalitetsbrister har därför en hög prioritet. De problem som idag 

ställer till mest skada för företaget har visat sig vara ett antal punkter. Dessa är: 

reklamationskedjan som i dagsläget är för omfattande och behöver minskas ner om möjligt; 

Produktionsavdelningen har inleverans problem vilket innebär att de komponenter som krävs 

för att färdigställa en maskin kommer senare än vad som är tänkt, detta leder i sin tur till 

förseningar i produktionen. De har även en del problem med omarbeten och olika 

kvalitetsbrister i produktionen.  

 

 

 

 

 

                                                   
1
 Bergman, Bo och Klefsjö, Bengt - Kvalitet från behov till användning s. 26 
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1.2 Huddig i korthet 

 

Huddig är ett tillverkningsföretag som påbörjade sin verksamhet 1959 under namnet Svenska 

Hymas AB. Huddig säljer och utvecklar två grävlastare och två typer av liftar till företag inom 

entreprenad och skogsindustrin, och har 80 anställda på fabriken i Hudiksvall och inom 

Sverige har företaget en marknadsandel på drygt 60 %.
2
 2009 hade de en omsättning på 185 

miljoner kronor. 

De anställda i produktionen jobbar dagtid. Företaget har i nuläget en hög orderingång och har 

budgeterat med att sälja 106 maskiner 2010. Tillverkningen av en maskin tar två månader.
3
 

 

Själva grävlastaren tillverkas enbart på kundorder och kunden väljer själv vilka tillbehör som 

ska ingå. För att ange exempel på tillbehör så finns det liftar, gräv- och lastningsanordningar.
4
 

 

Deras marknad är främst koncentrerad till Sverige men de säljer även i ett antal andra 

europeiska länder. 

Huddig är certifierade inom ISO 14001 och har även påbörjat en implementering av Lean 

Production.
5
 

De använder sig av tre olika affärssystem för olika områden som sammanlänkar dem, detta 

gör att det kan vara svårt att få rapporter som ger en helhetsöverblick. Affärssystemen ifråga 

är Monitor som, Acess och Maskindatabas. 

Två viktiga punkter ur Huddigs affärside är att:  

 Huddig skall utveckla, tillverka och marknadsföra världsledande midjestyrda 

grävlastare. Försäljningen skall ske via auktoriserade återförsäljare på respektive 

marknad.  

 Huddig skall ge kunderna långsiktigt mervärde och trygghet genom 

- Bred användbarhet 

- Hög kvalitet och servicenivå. 
6
 

 

 

                                                   
2
 www.Huddig.se 10-04-06 12:52 

3
 LarsSverin 

4
 Lars Sverin 

5
 Lars Sverin 

6
 www.Huddig.se 10-06-21 17:57 

http://www.huddig.se/
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1.3 Syfte 

 

Företaget i fråga har ett behov av ett verktyg eller en rutin för kvalitetskostnadsuppföljning. 

Detta eftersom det finns kvalitetsbristkostnader inom såväl produktion som eftermarknad. Att 

då skapa ett underlag så prioritering och/eller produktionsåtgärder blir synliga genom verktyg 

eller rutiner är önskvärt. Detta för att en kvalitetskostnadsuppföljning från både produktion 

och eftermarknad, ska göras möjlig. 

1.3.1 Frågeställning 

 

 Vad beror problemen i produktion och eftermarknad på? 

 Hur går problemen att lösa? 

 

1.4 Avgränsning 

 

Vi har i vårt arbete valt att avgränsa oss till produktionen och Huddigs eftermarknad, där 

begreppet eftermarknad syftar på service och reklamationer. Genom att fokusera på dessa två 

områden så ska vi försöka att analysera och begränsa de kvalitetsbristkostnader som finns i 

dagsläget. Dessutom ska någon form av återkopplingsprocess göras möjlig som gör att de kan 

kommunicera med varandra i ett så tidigt skede som möjligt vilket ger möjlighet att upptäcka 

och förhindra kvalitetsbrister. 
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1.5 Disposition 

 

Kapitel 1 – Inledning  

I detta kapitel förklaras bakgrunden till det valda ämnet, syftet samt frågeställningen och 

avgränsningen. 

 

Kapitel 2 – Metod 

I metoddelen kommer vetenskapliga synsätt att förklaras, och hur de har använts av oss. 

Dessutom förklaras det hur vi har gått tillväga i vår studie. 

 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen ska fungera som hjälp för läsaren att förstå de olika delar som 

tas upp i senare delar av studien. 

 

Kapitel 4 – Empiri 

I empirin förklaras nuläget på företaget och vilka problem som behandlas i studien. En 

företagsbeskrivning går också att ta del av i kapitlet. 

 

Kapitel 5 – Analys 

Analysen har för avsikt att ge en bättre förståelse för de problem som finns i studien samt att 

förslag på förbättringar förklaras. 

 

Kapitel 6 – Slutsats 

Här presenteras våra slutsatser, förbättringsförslag och förslag på fortsatta studier. Detta görs 

möjligt genom att vi diskuterat kring det empirin och analysen. 
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2 Metod 

I metoddelen beskrivs och förklaras de metoder som författarna valt att använda sig av under 

arbetes gång.  

 

 

2.1 Praktiskt tillvägagångssätt 

 

Innan arbetet påbörjades så diskuterades upplägget med handledaren, då vi diskuterade syftet, 

till viss del problemformuleringen och ytterligare detaljer för hur arbetet bör påbörjas. Det 

gavs en uppdragsbeskrivning första dagen på företaget med eftermarknadschefen samt en 

anställd inom service som tidigare har fungerat som kvalitetskoordinator. Detta gav oss idéer 

hur vi kan ta oss an de problem som vi avgränsat oss till. 

Både strukturerade som ostrukturerade intervjuer har gjorts för att samla data som vi sedan 

har analyserat. Se bilaga 1 

2.2 Beskrivning av använd metod 

 

Intervjuerna som gjordes syftade främst till att ge författarna en uppfattning om företagets 

nuläge. Dessutom diskuterade författarna med olika tjänstemän inom företaget om deras 

tankar och syn på förbättringar inom Huddig. Intervjuerna genomfördes efter att lämpliga 

frågor diskuterats fram mellan författarna. Vidare så var båda författarna närvarade vid nästan 

alla intervjutillfällen. Under intervjuerna så fördes anteckningar vilket fungerade som material 

att bygga vidare på i vårt vidare arbete. Såväl inom nulägesbeskrivningen som 

förbättringsförslagen. 

När nulägesbeskrivningen var genomförd så gjordes en analys av studielitteratur samt 

vetenskapliga artiklar där lämpliga lösningsförslag till företaget togs fram. 

Vi har även haft tillgång till Huddigs intranät vilket har fungerat som en ytterligare källa till 

olika data om nulägesbeskrivning. 

 

 En fallstudie innebär att författarna undersöker ett eller ett fåtal objekt, exempelvis en 
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organisation i en mängd avseenden. Fallstudien är en mycket användbar metod i det flesta 

vetenskapliga undersökningar. Fallstudien kan naturligtvis göras mer eller mindre detaljrik
7
. 

Syftet med en fallstudie är att samla information från en liten del av ett stort förlopp och med 

hjälp av fallet beskriva verkligheten och säga att fallet i fråga får representera verkligheten. 

Som författare måste man vara försiktig med att dra slutsatser från enskilda fall eftersom 

svårigheten är att ett ensamt fall aldrig kan representera verkligheten fullt ut. En annan fördel 

med att använda sig av fallstudie är att det går att skjuta upp problemformuleringen till ett 

senare stadium av arbetet. Inledningsvis kanske det inte finns några klara frågor att utgå ifrån. 

Syftet med fallstudien blir då mer att förstå något mer än att förklara något
8
 

Då detta arbete till stor del har utförts på plats hos företaget har vi utvecklat en nära kontakt 

med medarbetare och haft möjligheten till egna observationer. Därför anser vi att en fallstudie 

har varit en lämplig undersökningsmetod. Fallstudien har även kompletterats med intervjuer. 

De intervjuer som gjorts har skett med motivet att få en uppfattning om företagets problem 

och nuläge inom produktion såväl som inom service/eftermarknad.  

 

2.3 Metodkritik 

 

Intervjuerna har gjorts med representanter från betydande positioner inom företaget. Risken 

med detta är att vi som skött intervjuerna kan vid intervjutillfället ha formulerat frågorna på 

ett sätt så vi inte fått ut all den information vi kunde ha fått fram. Då vi har valt att genomföra 

en fallstudie på företaget så har vi också begränsat oss till en del av företagets hela 

verksamhet, detta gör att våra slutsatser möjligen inte representerar verkligheten. Det har varit 

en önskan från författarna att fler mätningar hade kunnat genomföras på företaget men på 

grund av tidsramen för arbetet så har vi inte i detalj kunnat studera alla områden. 

Väsentliga vetenskapliga artiklar inom reklamationer har varit svåra att hitta, vilket har lett till 

tidsödande letande. 

Vår tanke var från början att använda oss av datainsamling för att på så sätt mäta hur ofta 

felaktigheter dök upp. Då det visade sig vara för svårt att genomföra så diskuterade vi 

problemen med de anställda istället. För att på så sätt skapa oss en klarhet i de aktuella 

problemen. 

 

                                                   
7
 Ejvegård, Rolf - Vetenskaplig metod s. 33  

8
 Ibid s. 34 
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2.4 Kvantitativ och kvalitativ metod 

 

Kvantitativ metod är data som klassas som mätbara. Går det att ange hur många som valt ett 

svarsalternativ så är det då kvantitativ metod författaren använt sig av.
9
 

Kvalitativ metod baseras på icke siffermässiga undersökningar. Som enstaka händelser, detta 

kan göras genom exempelvis intervjuer.
10

 Kvalitativ metod anses av vissa forskare som en 

datainsamlingsteknik.
11

 Detta är något som vi i gruppen instämmer med, då vi under våra 

intervjuer fått information som är viktig för att vi ska kunna genomföra arbetet. 

 

Vi har genomfört en kvalitativ undersökning då vi har genomfört ett antal intervjuer med de 

anställda på företaget. 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet och reliabilitet är något som används för att påvisa om något ger en bra bild av 

verkligheten.
12

  

Validiteten och reliabiliteten ska tillsammans avgöra hur bra den totala validiteten i data blir 

och hänger ihop när övergången från till teori till empiri görs.
13

 

 

Reliabilitet innebär att det finns tillförlitlighet i mätningarna. Mätningarna ska kunna styrkas 

och slumpen är en faktor som ska elimineras. Om flera personer använder samma metoder 

och kommer fram till samma slutsats så går det att påstå att en undersökning har hög 

reliabilitet.
14

 

Reliabiliteten i denna studie är låg med tanke på att i stort sett all information samlats in 

genom intervjuer, detta för att de intervjuade personerna har uttryckt en åsikt som 

nödvändigtvis inte är fakta. Det som kan höja reliabiliteten något är att eftermarknadens 

reklamationsprocess har analyserats. 

Validitet är då någon undersöker precis det personen i fråga vill undersöka och inget utöver 

                                                   
9
 Larsen, Ann Kristin - Metod helt enkelt s. 22 

10
 Thurén, Torsten - Vetenskapsteori för nybörjare s. 22 

11
 Johansson Lindfors, M-B - Att utveckla kunskap s. 73 

12
 Ibid s.107 

13
 Ibid s. 108 

14
 Thurén, Torsten - Vetenskapsteori för nybörjare s. 26 
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det.
15

 Det vill säga att vid en intervju så frågar intervjuaren relevanta saker som berör ämnet 

för undersökningen. 

Viktigt att den undersökta informationen också har en anknytning till syftet med 

undersökningen.
16

 

Vår studie har en någorlunda hög validitet då vi har genomfört både intervjuer och analyserat 

skriftlig information. 

2.6 Datainsamling 

 

Den data som samlas in kan vara av två olika slag, primär och sekundärdata. Primärdata betyder att 

informationen måste samlas in av undersökaren själv och sekundärdata sådan som redan finns 

dokumenterad17.  

Primärdatan har samlats in genom intervjuer och egna observationer. Tonvikten i arbetet kommer att 

ligga på fallstudien, sekundärdata har inhämtats från Huddigs intranät samt annan intern information 

som rör kvalitetsarbete. Sekundärdatan har även kompletterats av relevant studentlitteratur webbaserad 

information och intervjuer.  

2.7 Intervjuer 

 

Wiedersheim skriver om både för och nackdelar med olika intervjumetoder. Fördelar med 

besöksintervjuer är att de kan användas vid komplicerade frågeställningar så att intervjuaren 

ingående kan förklara frågorna och sedan komma med följdfrågor. En annan fördel med 

besöksintervjuer är att det går att använda sig av visuella hjälpmedel (till exmpel bilder, 

skalor och framförallt kroppsspråk) Nackdelar med just besöksintervjuer är att det kan vara 

besvärligt att ta upp känsliga frågor då det inte finns någon anonymitet samt att det kan uppstå 

intervjuareffekt.
18

 Med intervjuareffekt menas att respondenten undermedvetet kan påverkas 

av intervjuaren att svara på ett visst sätt.
19

 

De intervjuer som vi har gjort har alla tagit plats på förtaget, respondenterna är noga utvalda 

utifrån deras kunskap och position inom företaget. Intervjusvaren har antecknats för hand och 

sedan bearbetats efter intervjun.  

 

                                                   
15

 Thurén, Torsten - Vetenskapsteori för nybörjare s. 26 
16

 Ibid s. 22 
17

 Eriksson, Lars Torsten och Wiedersheim-Paul, Finn - Att utreda forska och rapportera s. 120 
18

 Ibid s. 97-99 
19

 Kylén, J-A - fråga rätt – vid enkäter, observationer och läsning s. 44 
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3 Teoretisk referensram 
 

I den teoretiska referensramen förklaras betydelsefulla teorier som tas upp i uppsatsen så att 

läsaren ska kunna skapa sig en förståelse utan att vara insatt i ämnet. Detta kapitel ligger 

också till grund för senare kapitel. 

 

3.1 Kvalitet 

 

För kunden har kvalitet alltid varit en viktig faktor vid köp av varor och tjänster. Många av 

dagens kvalitetsdefinitioner pekar på att det i mer eller mindre utsträckning är kundens 

upplevda kvalitet som avgör. Med kunder syftar författaren inte bara på de externa, även de 

interna som finns i alla led i verksamhetens olika processer
20

. Företag som jobbar 

kontinuerligt och systematiskt med kvalitet och kvalitetsutveckling har ofta nått stora 

framgångar i sin marknadsposition. 

I den internationella standarden för kvalitetssystem ISO 9000:2000 definieras kvalitet som 

”den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, dvs behov eller förväntning som 

är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk”. 21   

Bergman och Klefsjö anser att denna definition bör vidgas en aning och föreslår därför 

följande definition ”kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst 

överträffa kundernas behov och förväntningar”. 22
 

 

3.2 Kundrelationer 

När företag säljer produkter eller tjänster till andra organisationer är det en viss skillnad mot 

att sälja till enskilda individer för att organisationerna har god kunskap om vad de köper och 

vad de vill ha.
23

 

Det finns tre faktorer att ta hänsyn till gällande kundens uppfattning om varans eller tjänstens 

kvalitet. Dessa är:  

 Före köpet, organisationens anseende och image, hur företaget har upplevts tidigare, 

vad andra tycker om företaget, tillgänglig produktinformation och priset. 

 Under köpet är det viktigt att ta hänsyn till produktinformation, bemötandet från 

personalen, garantibestämmelser, begärt pris och information om kundstöd. 

                                                   
20

 Sörqvist, Lars - Kvalitetsbristkostnader s. 10 
21

 Bergman, Bo och Klefsjö, Bengt s. 25 
22

 Ibid s. 25 
23

 Sandholm, Lennart - Kvalitetsstyrning med totalkvalitet s. 168 
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 Efter köpet bör produkten eller tjänsten vara så fri som möjligt från fel och brister, 

företaget bör erbjuda service, hjälp vid problem och ha tillgång till reservdelar.
24

 

Några övriga viktiga punkter som är värda att beakta är att kunderna ansvarar för att 

produkten fungerar och att leverantörens ansvar är begränsat till den tiden garantin är giltig. 

Gällande reservdelar så ser kunderna det som ett måste för att hålla produkten rullande. 

Dessutom ser leverantörer reservdelar som en inkomstkälla.
25

 

De företag som försöker förstå kundernas behov och tankesätt har större chanser att stärka sin 

ställning. Då bör företaget ha en verksamhet där studier av kundernas behov och problem tas 

upp, ändringar för att möta kundernas behov på bästa sätt samt att utvärderingar görs över 

produkternas möjlighet att möta kundernas behov.
26

 

 

3.3 Kvalitetsbristkostnader 

 

En definition enligt Juran gör gällande att kvalitetsbristkostnader är ”de kostnader som skulle 

försvinna om ett företags produkter och dess olika verksamhetsprocesser vore fullkomliga.”
27

 

Att definitionen är bred är bra då det ger möjlighet att inkludera alla typer av 

kvalitetskostnader för företaget. Men det finns kritik mot att definitionen är för bred, främst 

när innebörden av kvalitetsbegreppet är grumligt för medarbetarna.  

Dock är det viktigt att påpeka att i ett framgångsrikt kvalitetsarbete så är det lönsamheten som 

ska bli så hög som möjligt och inte kostnaderna som ska bli så låga som möjligt.
28

 

Behöver företag kontrollera någonting så är det viktigt att börja med att göra mätningar. Det 

ger information som kan bidra till att bra beslut kan göras och dolda problem blir då synliga. 

Mätning av kvalitetsbristkostnader är ett bra sätt att ta upp frågan om slöseri. Det kan leda till 

att åtgärder mot slöseriet tas i ett tidigare skede och då även för den ekonomiska delen. 
29

 

Genomförandet av mätningar kan dock försvåras av den rådande företagskulturen. 
30

  

Exempel på dolda kostnader kan vara: 

 Omdesign på grund av kvalitetsproblem.  

                                                   
24

 Sandholm, Lennart - Kvalitetsstyrning med totalkvalitet s. 169 
25

 Ibid s. 170 
26

 Ibid s. 170 
27

 Sörqvist, Lars - Kvalitetsbristkostnader s. 30 
28

 Ibid s. 31 
29

 Kumar Krishnan, Suresh - Increasing the visibility of hidden failure costs s. 78 
30

 Ibid s. 79 
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 Kostnader för ändrade tillverkningsprocesser på grund av oförmåga att möta 

kvalitetskraven. 

 Kostnader för förlorade försäljningar. 

 Kostnader för programvaruförändringar på grund av kvalitetsskäl, extra 

tillverkningskostnader på grund av defekter. Som extra kostnader för utrymme, 

förändringar inventering och övertid. 

 Skrot som inte rapporteras. 

 Kostnad för fel som gjorts för stödåtgärder.
31

 

 

Något som många organisationer inte har upptäckt är att deras redovisningssystem inte visar 

de kvalitetsbristkostnader som finns i företaget. Så de traditionella redovisningssystemen är 

dåligt uppbyggda när det gäller att visa riktig lönsamhet och den verkliga kostnaden för 

kvalitetsbristkostnader. Det innebär då att de riktiga kostnaderna kan bli mindre genom 

redovisningssystemet. 
32

 

 

3.3.1 Att identifiera brister 

 

Det finns ingen övergripande modell för vilka förluster som ska anses vara 

kvalitetsbristkostnader. Det finns försök till sådan identifiering i en mängd litteratur, men den 

är vanligtvis av allt för generell karaktär. Företag som helt utgår ifrån en sådan här modell 

löper stor risk att låsa sig vid dessa kostnader och inte inkludera andra relevanta 

kvalitetsbristkostnader.
33

 

Tidigare talades det om ”optimal kvalitet” och med det syftas det på att det fanns en övre 

gräns för produktkvaliteten och att allt förbättringsarbete över denna gräns skulle vara 

olönsamt. Man betraktar då ett statiskt system och bortser från alla de möjligheter som finns 

till hands för att förbättra varor och tjänster. Detta utan att då öka kostnaden genom att ta till 

vara på vunnen kunskap och utnyttja ”kvalitetsteknikens grundregel” som säger att ”det finns 

alltid ett sätt att åstadkomma bättre kvalitet till en lägre kostnad”.
34

  

Identifiering av kvalitetsbristkostnader kan ske på en mängd olika sätt. Allt ifrån 

brainstorming med speciellt utvalda medarbetare till undersökningar där personal med rätt 

                                                   
31

 Kumar Krishnan, Suresh - Increasing the visibility of hidden failure costs s. 83 
32

 Ibid s. 78 
33

 Sörqvist, Lars - Kvalitetsbristkostnader s. 58 
34

 Bergman, Bo och Klefsjö, Bengt - s . 68 
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kompetens använder sig av omfattande intervjuer för att kartlägga verksamhetens 

kvalitetsbristkostnader. En rekommendation är däremot att sträva efter enkelhet då 

komplicerade angreppssätt ofta blir dyra, tidskrävande och ökar risken för ett misslyckande
35

  

 

Vid en indelning av kvalitetsbristkostnaderna så finns det fyra olika kategorier, dessa är 

interna felkostnader som innebär att företaget upptäcker lägre kvalitetsnivåer än önskat innan 

leverans; Externa felkostnader är då företaget har upptäckt lägre kvalitetsnivåer än önskat 

efter leverans; Med förebyggande kostnader menas det att det förebyggande arbetet ger värde 

och inte investeringen i sig; Kontrollkostnader är de kostnader som krävs för att kontrollera  

att företaget får rätt kvalitet i alla led.
36

 Om ett företag lyckas sänka kvalitetsbristkostnaderna 

för alla fyra kategorier kan det se ut som det gör på figur 1. 

 

Vid nivåindelning av kvalitetsbristkostnader så finns det fem nivåer. Dessa är traditionella 

kvalitetsbristkostnader som beror på tillfälliga problem som stör verksamheten, medan de 

varaktiga problemen är dolda. Den här typen av kostnader består främst av kassationer, 

reklamationer, omarbeten och garantikostnader som också är vanliga fel på företaget i fråga.  

 

Nivå två är de dolda kvalitetsbristkostnaderna som drabbar verksamheten. Detta kan vara 

kostnader för direkt lön, direkt material och tillverkningskostnader till exempel. 

 

Den tredje nivån är förlorade intäkter som innebär att företaget i fråga släpper varor och 

tjänster på marknaden utan att göra kunderna nöjda på alla plan. 

Kundernas kostnader är olika kostnader på grund av att kvaliteten är bristfällig. Den här typen 

av kvalitetsmiss leder till sämre goodwill. 

 

Den sista nivån är samhållsekonomiska kostnader, då samhället blir drabbat av företagets 

bristfälliga kvalitet. Exempel på samhällsekonomiska kostnader kan vara att miljön 

försämras.
37

 

 

                                                   
35
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36
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3.3.2 Kartläggning av kvalitetsbristkostnader 

 

Kartläggningen syftar till att identifiera och bestämma kvalitetsbristkostnader för hela 

företagets verksamhet. Undersökningen bör baseras på tillgänglig data kompletterad med 

uppskattningar om de resterande kvalitetsbristkostnaderna.
38

 

 Kartläggningsarbetet bör bedrivas i projektform. Arbetet blir då mer prioriterat och 

sannolikheten att ett bra resultat uppnås ökar betydligt. Projektform medför även att noggrann 

planering sker av resurser, personal samt att ledarskapet blir mer påtagligt då en projektledare 

tillsätts.  

Resultatet av kartläggningen syftar främst till att påvisa de stora kostnader som orsakas av 

bristande kvalitet. På så sätt blir både ledningen och personalen uppmärksammad kring 

behovet av förbättringsarbete. 

 

 

Kartläggningsmodellen består av fyra steg, Förberedelser, planering, genomförande och 

efterarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Metod för kartläggning av kvalitetsbristkostnader
39 

 

Förberedelser: Innan kartläggningen inleds måste arbetet förankras noga hos företagets 

ledning. Detta är av mycket stor betydelse då tillräckliga resurser måste erhållas och prioritet 

ges åt arbetet. Det är kartläggningens omfattning som avgör graden av förankring. Ju större 

omfattningen är desto större är behovet av stöd och engagemang från ledningen. Om det visar 

                                                   
38

 Sörqvist, Lars – Kvalitetsbristkostnader s. 64 
39
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sig att det uppstår svårigheter med att övertyga ledningen om nyttan med kartläggningen så 

kan först en selektiv undersökning göras inom ett fåtal begränsade områden. När resultatet 

sedan presenteras väcks vanligen ett intresse och arbetet kan utökas.
40

  

Planering: För att underlätta projektarbetet krävs en noggrann planering. Huvudansvaret för 

att detta sker ligger på den utsedda projektledaren. Kartläggningens syfte ska preciseras i 

detalj så att inga oklarheter föreligger inom gruppen. Nästa steg i planeringen är att utforma 

konkreta och mätbara mål utifrån syftet. Mål bör sättas både för kort tid, kostnad och resultat 

av arbetet, målen bör även brytas ned för att bli mer användbara och konkreta.
41

   

Genomförande: En lämplig grund för arbetet är att företaget kartlägger och beskriver 

verksamheten. Detta består lämpligen av att samtliga processer, funktioner, projekt, resurser 

och aktiviteter identifieras och analyseras. Under arbetets gång erhålls även information direkt 

från medarbetarna, denna information är naturligtvis inte helt tillförlitlig men den utgör ändå 

en värdefull utgångspunkt som det går att studera mer ingående.  

 

För att utföra en kartläggning finns det två huvudprinciper. Antingen kartlägger företaget de 

fel och brister som förekommer och bedömer deras frekvens. Denna princip kallas här för 

avvikelseanalys. Enligt den andra principen ska företaget istället bestämma bästa möjliga sätt 

att bedriva verksamheten på och därefter göra en jämförelse med nuläget för att beräkna 

kvalitetsbristkostnaderna. Denna princip kallas här för optimalfallsanalys.42  

Efterarbete: När kartläggningen är genomförd skall den insamlade datan sammanställas, 

analyseras och rapporteras till berörda personer. Användbara hjälpmedel i detta arbete är till 

exempel paretoanalys. Slutligen bör en utvärdering av det utförda kartläggningsarbetet göras. 

Syftet med utvärderingen är att dokumentera vunna erfarenheter och kunskaper om 

kartläggningar för att underlätta framtida arbete.
43

   

 

                                                   
40
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3.3.3Mätsystem 

 

Traditionellt sett har många företag strävat efter att införa mätsystem som bygger på att 

personalen kontinuerligt rapporterar de kvalitetsbristkostnader som uppstår. Denna metod har 

visat sig vara allt för arbetskrävande och mätsystemen för komplicerade för de företag som 

försöker mäta hela verksamhetens totala kvalitetsbristkostnader. Det är främst inom 

produktionen som det lämpar sig med denna typ av kontinuerliga mätningar, dels på grund av 

att man redan mäter ett antal relevanta egenskaper till exempel kassationer och omarbeten, 

men även för att personalen redovisar sitt arbete mot de order som flödar genom verkstaden.  

Ett problem med mätsystemet är att det kan skapa motvilja eftersom människor är rädda eller 

förtränger de fel som uppstår på deras arbetsplats då dessa kan uppfattas som deras personliga 

fel. Detta medför att vissa fel rättas direkt och att kvalitetsbristkostnaderna inte skiljs från 

övrig verksamhet utan bara kostnaderna för de tillfälliga felen rapporteras eftersom de 

kroniska felen är accepterade, dolda eller inte upplevs som fel. 
44

 

 

3.3.4Tillämpning av mätsystem 

 

Det första företagsledningen bör göra är att bestämma vilka förluster som är att betrakta som 

kvalitetsbristkostnader. Det är väldigt viktigt att så många som möjligt involveras i arbetet 

och tar del i beslutsfattandet för att enighet skall råda och för att undvika konflikter längre 

fram. 
45

 

Mätarbetet skall planeras noga och företaget bör hela tiden eftersträva enkelhet och undvika 

komplicerade angreppsätt. Att genomföra en kartläggning är oftast det mest effektiva och 

säkra sättet att erhålla information om verksamhetens kvalitetsbristkostnader. 
46

 

Mätningen av kvalitetsbristkostnader syftar huvudsakligen till att påverka synsättet och 

konkretisera kvalitetsbegreppet bland ledning och medarbetare. En annan viktig del är att 

                                                   
44
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styra förbättringsarbetet så att organisationen fokuserar mot de problemområden som är mest 

kostsamma.
47

 

Mätningen av kvalitetsbristkostnader kan användas för att följa kvalitetsnivåns utveckling 

både kontinuerligt i verksamheten och i de förbättringsprojekt som bedrivs. Uppföljningen har 

stor betydelse för att kontrollera att satta mål nås, för att kunna utvärdera och lära sig av 

genomförda förbättringar samt för att kunna påvisa den avkastning som kvalitetsinvesteringar 

genererar. 
48

 

 

3.4 Reducering av kvalitetsbristkostnader 

 

Det finns både tillfälliga och kroniska problem att ta hänsyn till för företag när de ska 

förbättra de fel och problem som de kan tänkas ha. 

De tillfälliga problemen som uppstår kan lösas genom förbättringsåtgärder. När problemen 

väl är åtgärdade är det viktigt att korrigera de problem som har uppstått så de inte dyker upp 

igen.
49

  

Däremot så måste de kroniska felen åtgärdas genom ett arbete i projektform. Detta för att 

kroniska fel är problem som är accepterade på arbetsplatsen och därmed ett dolt problem, som 

hittas genom en noggrann analys. Först då kan företaget nå ett genombrott i kvalitetsnivån. 

Generellt så resulterar eliminering av kroniska problem till den största ekonomiska vinsten.
50

 

Förbättringar av kvalitet leder till två väsentliga saker som är att felaktigheter elimineras och 

att produkter och tjänster förbättras, vilket leder till att kunden blir nöjdare.
51

 

För att lyckas med förbättringsarbetet så måste ledningen vara engagerad och utbildas, 

därefter ska utbildning ske hela vägen ner i organisationen. Så om ledningen får en förståelse 

och mognad för förbättringsarbetet och på samma gång stöttar det som sker på lägre nivå så är 

sannolikheten större att företaget lyckas.
52

 

Vid kvalitetsarbetet bör vikten ligga vid att få till stånd en förändring av företagskulturen, 

görs inte det så är risken stor att det blir svårare att genomföra förändringar. Dock så 

underskattar flera företag betydelsen av förbättringar, och det beror på att företaget inte har 

nått den mognad och insikt som krävs. Själva mognadsprocessen tar i normala fall lång tid 
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men lyckas företaget påvisa positiva ekonomiska resultat så kan processen påskyndas radikalt 

och kvalitetsförbättringar blir då en naturlig del av arbetet.
 53 

 

Vid kvalitetsbrister kan det vara en god idé att samla in uppgifter i form av felrapporter, en för 

kassationer och en för omarbeten. Detta fungerar som hjälpmedel för mätning eller insamling 

av information av kvalitetsbristkostnader.
54

 

Rapporterna bör sammanställas på ett sätt så en analys går att genomföra. För att få snabb 

tillbakablick om felförekomsten så ska det gå att kontrollera genom någon typ av 

informationsteknologi som dator eller skrivare.
55

 

Vid identifiering av feluppgifterna för en produkt så ska produktnummer och 

tillverkningstidpunkt anges. När felbeskrivningen görs så kan koder användas. Detta 

underlättar för den som ska rapportera och gör behandlingen av data enklare. Ledningen bör 

ha i åtanke att kodlistorna ska vara lättbegripliga, överskådliga och entydiga. Nackdelen är att 

viss information kan gå förlorad när felkoder används, dessutom finns risken att operatören av 

misstag angel fel kod.
56

 

Ett speciellt formulär bör även användas vid reklamationsrapporter, det bör innehålla 

följande:  

 

 Undersökning av vilka varor och tjänster som har mest fel och brister för vilka 

kostnader som är högst. 

 Undersökning av vilka delar eller områden som är mest utsatta för fel och brister. 

 Bestämning av orsaken och därmed rätt förebyggande åtgärd för varje slag av fel och 

brist. 

 Uppföljning av genomförda åtgärder, det vill säga att se över om dessa åtgärder gett 

avsedd effekt. 

 Bevakning av utvecklingen.
57

 

Det ska alltså finnas sammanställningar på tre nivåer, som ska ge information om: 

felomfattning per vara eller tjänst, de mest kostsamma och de mest frekventa felen samt 

detaljerad information om varje fel.
58
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En viktig del i arbetet med kvalitetsbristkostnader är analysen som ska fungera som 

vägledning till hur kvalitetsbristkostnaderna ska minskas. Vid en fördelning av 

kvalitetsbristkostnaderna så är det bra att fördela kostnaderna, det kommer då bli synligt att 

kostnaderna inte fördelar sig jämt över de olika produkterna. Ett litet antal produkter kommer 

stå för störst del av kostnaderna. Därav 80-20 regeln som innebär att en liten del av 

produkterna tar upp en stor del av kostnaderna. 
59

 

 

 

3.5 Reklamationer 

 

En kund som inte är nöjd med den vara eller tjänst han köpt kan då göra en reklamation. Men 

det är inte alltid som kunder reklamerar trots att de är missnöjda, så för företaget är det bra om 

de får in reklamationer som ett mått på hur missnöjda kunderna är med företagets 

produkt/tjänst. Då kan företaget agera och vidta lämpliga åtgärder. Det ska dock tilläggas att 

små grejer är kunder mindre belägna att reklamera än vad de är gällande stora produkter.
60

  

 

Några faktorer som påverkar om en produkt eller tjänst reklameras: 

 Hur stort felet är sett ur kundens perspektiv, är det små fel så är sannolikheten liten att 

en reklamation görs men om det är ett allvarligt fel så är det mycket mer troligt att en 

reklamation görs. 

 Det ekonomiska läget påverkar på så sätt att reklamationerna minskar om det är 

säljarens marknad och ökar om det är köparens marknad. 

 Det pris varan eller tjänsten har. Blir det fel på dyra varor och tjänster så genomför 

kunden i stort sett alltid en reklamation, är det däremot en billig vara så är det sällan 

en reklamation genomförs.
61

 

Vid en reklamation finns det två typer av aktiviteter som kan genomföras. Dels att genomföra 

kvalitetsförbättringar för det aktuella området eller att kompensera kunden ekonomiskt. 

Skulle företagets rykte ha försämrats så kan ytterligare åtgärder behövas.
62
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3.6 Lean Production 

Lean är ett koncept som togs fram av Toyota efter andra världskriget och som har utvecklats 

till en systematisk strävan genom att eliminera slöseri så mycket det går i hela organisationen. 

Fokusen ligger i att skapa värde för kunderna.
63

 

Det som inte skapar värde för kunden såväl som i nutid och framtid ska klassificeras som 

slöseri. Det är då viktigt att kunna urskilja de olika flödena av aktiviteter. I slutändan är det 

också viktigt att sträva efter perfektion, att ständigt göra bättre ifrån sig.
64

 Den här typen av 

arbetssätt är att föredra när hög kvalitet och ett bra logistikflöde önskas. 

Lean betonar vikten av små partier med varor och termen pull används för att visa på att 

ingenting görs förrän det finns en förfrågan från kunden.
65

 

Ett annat viktigt element i Lean är att minska variationen när det ges tillfälle. Såväl inom 

tillverkning, för leverantör och för efterfrågan.
66

 

Vid en implementering av Lean på ett företag så finns ett antal punkter som bör finnas med i 

utvecklingen av produktionssystemet. Dessa punkter är:  

 Visionen. Ska fungera som en vägvisare och ett verktyg för att uttrycka idéer. Finns 

det inte en vision finns det större risk för förvirring och bristande samordning i 

utvecklingsarbetet. 

 Ett systematiskt arbetssätt. Genom en stegvis implementering med en pilotgrupp som 

har en begränsad användning där man kan anpassa användningen efter organisationens 

förutsättningar, innan implementeringen görs över hela företaget. Pilotförsöken visar 

också om företaget klarar kompetenskraven för Lean. 

 Ledningens engagemang. Ledningens uppgift är att skapa tydliga visioner och mål 

samt att skapa ett klimat som ökar de anställdas delaktighet och möjlighet till 

påverkan. 

 Dialogen och den effektiva kommunikationen. Eftersom information och 

kommunikation är viktiga förutsättningar för utveckling så ställs det krav på bra 

informationssystem. Till exempel möten för informationsutbyte eller olika typer av 

dokumenterad information. Det ska alltså vara enkelt att bedöma hur man ligger till. 
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 Externa handledare och interna ambassadörer. Syftet här är att öka motivationen till 

förändringen samt att förbättra den tekniska kvaliteten i arbetet.
67

 

 

 

 

3.7 ISO 14001 

 

I ISO 14000 ingår flera standarder med syftet att ge företag möjlighet till att utöva ett 

”strukturerat och systematiskt miljöarbete för att kontinuerligt förbättra sin miljöprestanda”.
68

 

ISO 14001 används som ett verktyg för systematiskt miljöarbete där det gäller att planera, att 

genomföra och följa upp samt förbättra arbetet.
69

 

Det primära syftet med miljöledningssystem som ISO 14001 baseras på, är att det finns ett 

förebyggande arbete som resulterar i att verksamheten blir rationell, kostnadseffektiv och mer 

skonsam för miljön.
70

  

Om ett företag ska implementera den här modellen så finns det ett antal steg att ta. Först och 

främst bör en miljöpolicy upprättas där ledningen har ett redskap för att visa vad som är 

viktigt. Att planera verksamheten så rutinerna blir tydliga är det andra steget som bör tas och 

miljöaspekter och miljömål är två punkter som ska identifieras. Därefter kan företag börja 

införa och driva miljöprogrammet. Uppföljning och kontrollering av arbetet är därefter viktigt 

för att kunna göra utvärderingar av arbetet. Slutligen bör ledningen göra en genomgång av 

utvärderingen och diskutera åtgärder.
71

 

3.8 ISO 9000 

 

Fler och fler företag kräver nu för tiden att deras leverantörer ska ha ett dokumenterat 

kvalitetssystem. En möjlig definiering av ordet kvalitetssystem är:  

”Ett kvalitetssystem är organisatorisk struktur, rutiner, processer och resurser som är 

nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten med avseende på kvalitet.”
72  

Tanken med kvalitetssystem är att det ska utgöra en bas så personal som jobbar med kvalitet 
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får möjlighet att styra och förbättra kvaliteten på de produkter och processer som finns inom 

organisationen. Viktigt är det också att systemet har dokumenterats tillräckligt mycket.
73

 

ISO 9000 har två huvudsakliga syften som är att ge användande företag nöjdare kunder samt 

minskade kostnader.
74

 

Kvalitetsledningssystemet i fråga bygger på åtta principer för kvalitetsledning som är:  

 Kundfokus. Vikten ligger vid att förstå kundbehov i nuläget och i framtiden, uppfylla 

kundernas krav och gärna överträffa dem. 

 Ledarskap. Ledarna inom företaget ska få alla att dra åt samma håll, samt att de ska 

få personalen att bli engagerad för att företagets mål ska kunna uppnås. 

 Medarbetarnas engagemang. Medarbetarna är den främsta tillgången som ett företag 

har, och deras fulla engagemang gör så att medarbetarens förmåga används på bästa 

möjliga sätt. 

 Processinriktning. Det önskade resultatet uppnås effektivare när aktiviteter och 

resurser hanteras som en process. 

 Systemangreppssätt för ledning. Att fastlägga, förstå och hantera samhörande 

processer som ett system, leder till att företaget blir effektiv när det gäller att nå sina 

mål. 

 Ständig förbättring. En ständig förbättring av funktioner och resultat inom företaget 

ska ses som ett konstant mål. 

 Faktabaserade beslut. Verkningsfulla beslut ska baseras på analyser av data samt 

annan information. 

 Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer. En organisation och dess 

leverantörer är beroende av varandra, så ömsesidigt byggda relationer där båda tjänar 

på varandra är något som skapar värde.
75

 

 

Vid en implementering av ISO 9000 brukar det vara vanligt att anlita en konsult för 

uppstartsfasen. Detta kan vara bra om det inte finns tid eller resurser på företaget.  

En checklista ger överblick på de viktigaste åtgärderna. Sedan ska ett kvalitetledningssystem 

skapas. Med en utgångspunkt från verkliga exempel ges möjlighet att leva upp till de krav 

standarden har samt de behov verksamheten har. 
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Sista fasen är att samla all information på ett och samma ställe. Detta kan göras på internet till 

exempel. Vilket då gör arbetet mer överskådligt.
76

 

 

3.8 De sju förbättringsverktygen 

 

Vid kvalitetsförbättringar fungerar de sju förbättringsverktygen som ett underlag för att få 

kvalitetsförbättringar, dessutom krävs analys av de data som finns tillgängliga.
77

 Japan som är 

ursprungslandet till dessa förbättringsverktyg kom fram till att verktygen ska vara enkla att 

använda och på samma gång effektiva.
78

 Det var då dessa förbättringsverktyg 

sammanställdes. 

 

De verktyg som vi använt oss av beskrivs nedan. 

Datainsamling som ger ett faktaunderlag är en av huvudpunkterna för kvalitetsförbättringar. 

Detta för att ge ett tillräckligt underlag för att göra det möjligt att fatta beslut i en aktuell 

fråga.
79

  

Samtidigt är det viktigt att samla in rätt typ av material, i annat fall så är risken stor att det inte 

går att använda data som det är tänkt.  

Så innan en datasamling påbörjas ska de personer som ska använda datainsamlingen veta vad 

de ska göra med den, vad syftet är.
80

 

 

Paretodiagram är ett bra verktyg som kan användas när företag vill åstadkomma 

kvalitetsförbättringar. Den här typen av diagram hjälper till att bestämma i vilken ordning 

problemen ska angripas och det ger också en tydlig bild hur vanliga olika feltyper är.
81

 Det 

visar alltså på vilka problem som är allvarligast. Paretodiagram brukar ofta visa att ett litet 

antal feltyper är orsaken till större delen av kostnaden eller totala antalet fel.
82

 

Fiskbensdiagram hjälper till att hitta orsakerna till kvalitetsproblem, dock så måste 

kvalitetsproblemet ha upptäckts innan fiskbensdiagrammet kan användas. Först skrivs möjliga 
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orsaker till problemet ner och sedan finns möjlighet att gå på djupet med dessa problem.
83

 

 

3.9 Total Quality Management 

Total Quality Management eller TQM är en filosofi där företagen som implementerar in 

filosofin strävar efter att uppfylla de önskemål som kunden har och helst överträffa 

önskemålen. Detta ska då göras till en så låg kostnad som möjligt genom ett förbättringsarbete 

där alla är involverade och engagerade, samt att fokus på organisationens processer ska 

finnas.
84

  

Själva grunden i TQM är att minska de fel som skett under tillverkningsprocessen eller tjänst 

processen, öka kundnöjdheten, effektivisera hanteringen leveranskedjan, sträva efter en 

modernisering av utrustning och säkerställa att arbetstagarna har den högsta nivån av 

utbildning.
85

 

Ledningens engagemang är en viktig del vid användandet av TQM. Exempel på punkter där 

ledningen bör vara engagerad är fastställandet av organisationens syn på kvalitetsfrågor och 

att ledningen måste vara förebilder som aktivt är med och deltar i förbättringsarbetet.
86

 

 

Finns det ett engagerat ledarskap så finns det också en grund till ett framgångsrikt 

kvalitetsarbete. Den här grunden ska sen vila på ett antal punkter som att:  

 Sätta kunderna i centrum. Genom att aktivt ta reda på vad kunderna vill ha, därefter 

ska företaget helst överträffa kundernas behov. 

 Basera beslut på fakta. Syftet här är att besluten ska bygga på fakta och att inga 

slumpfaktorer har en avgörande betydelse. Det är då viktigt att ha kunskaper om 

variation och kunna se vad de verkliga orsakerna är. 

 Arbeta med processer. Det mål som finns med processen är att göra kunderna nöjda 

till en så låg kostnad som möjligt. Processen ska stödjas av organisationen samt att 

leverantören till processen är identifierad så det går att ge signaler vad processen 

kräver för att få bort onödiga resurser och tillfredställa processens kunder.  

 Arbeta ständigt med förbättringar Med tanke på att kundernas krav ökar hela tiden 

så gäller det också att företagen ständigt förbättrar sina produkter, egna verksamheten 
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samt dess processer. Slutar företag att försöka bli bättre så tappar de också 

marknadsandelar. 

 Skapa förutsättningar för delaktighet Detta görs genom att underlätta för de som 

jobbar inom företaget att vara delaktiga och aktivt få påverka beslut och var med i 

förbättringsarbeten.
87

 

 

3.10 Leverantörssamverkan 

 

Anledningen till att företag knyter sina företag närmare leverantören kan bero på höga 

kvalitetsbristkostnader, både i tillverkningen som hos kund; kapitalrationalisering och med 

detta får både företag och leverantör sammanhängande arbetssätt som Just-In-Time; 

betydelsen av engagerade leverantörer är viktig för att kunna nå ständiga förbättringar; att 

kunna använda leverantörens specialkompetens vilket ger möjlighet att framställa innovativa 

system som gör kunderna nöjda och sänker tillverkningskostnaderna.
88

  

 

Det bör påpekas att i dagsläget ska detta inte gälla bara mellan ett företag och leverantör utan 

företagets hela leverantörsnätverk.
89

 

3.11 Kundtillfredsställelse 

 

Det finns flera typer av kundtillfredsställelse, exempel på det är kundanpassning som innebär 

att företaget anpassar sin produkt eller tjänst efter kunden. Så kundens behov och 

förväntningar uppfylls. 

Kundrelationer är en annan viktig punkt. Där menar Bergman och Klefsjö att det är mycket 

dyrare att skaffa nya kunder än att behålla de gamla kunderna. Ett exempel som ges på hur det 

går att hålla kunderna nöjda är att överträffa deras förväntningar.
90

  

Kundrelationer har en viss likhet med kundtillfredsställelse som förklarar att kundens behov 

och förväntningar är en viktig del att uppfylla. Detta påverkas av en rad faktorer som tidigare 

erfarenheter, företagets rykte och pris på varan/tjänsten.
91
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När kunder är missnöjda så är det sällan de säger något direkt till företaget, men sin 

bekantskapskrets och familj har de inga problem att berätta om en produkt varit dålig. Men 

det går att återvinna förtroendet hos kunder som blivit missnöjda. Men för att detta ska ske så 

måste företaget ha tillräcklig kompetens och kunna ta ansvar när ett fel uppstår.
92

  

För mätning av kundnöjdhet på sina kunder så nämns enkäter som ett bra verktyg. För att få 

bra svarsfrekvenser så kan företaget behöva locka med någonting. Det gäller också att veta 

vilka produktegenskaper som ska förbättras för att kunderna ska bli nöjda. För att göra det så 

behöver kundundersökningar, intervjuer med potentiella kunder samt att grupper från 

tänkvärda segment får diskutera kvalitet och produktegenskaper göras.
93

 

 

3.12 Lina 

Lina är ett arbetssätt som kan användas för maskinbearbetning och monteringsarbete, och den 

här typen av tillverkning används frekvent vid massproduktion. Om efterfrågan har ett högt 

och jämnt flöde under en längre period så går det att utforma tillverkningen för just den 

produkten. 

Det finns även två typer av linor som bör tas hänsyn till. Dessa är:  

 Styrande band. Transportanordning som är mekaniskt styrd och har en snabb koppling 

mellan de olika arbetsstationerna. 

 Flytande band. Detta är ett materialhanteringssystem som är manuellt reglerat, där det 

finns möjlighet till buffertar mellan de olika arbetsstationerna.
94

 

 

3.13 Statistisk processtyrning (SPS) 

Avsikten med att styra en process är att den i slutändan ska ge en produkt som uppfyller de 

förväntningar och mål för kvalitet som man har. Detta betyder att endast slumpmässiga 

variationer kan accepteras. Systematiska variationer och fel måste snabbt identifieras och 

orsakerna elimineras. Ett utmärkt verktyg för detta är styrdiagram.
95

 Vid användning av 

styrdiagram tar personal med bestämda tidsintervaller ut information om en process, så 

kallade provgrupper. Efter beräkning av vissa på förhand bestämda statistiska parametrar så 
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markeras dessa in i styrdiagrammet. Om värdena faller slumpmässigt inom styrgränserna så 

sägs processen vara i statistisk kontroll.
96

  

Syftet med statistisk processtyrning(SPS) är att identifiera så många variationsbidrag som 

möjligt och eliminera dessa. När en stabil process uppnåtts med liten variation är målet 

naturligtvis att bibehålla eller om möjligt förbättra processen.
97

  

 

3.14 Monitor 

Monitor är ett affärssystem avsett för tillverkande företag, där de erbjuder systemlösningar 

inom: material och produktstyrning, order lager och fakturering, tidsunderlag, tidredovisning, 

ekonomisystem samt lönesystem.
98
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4 Empiri 

Empirin ska ge en förståelse om företagets nuläge. All information har hämtats genom intervjuer med 

de anställda samt från företagets egna hemsida. 

 

4.1 Nulägesbeskrivning på eftermarknadsavdelningen 

 

Kedjan för beslutsfattning vid reklamationer är för omfattande som det är i dagsläget, då 

företaget som har maskinen först tar kontakt med återförsäljaren, återförsäljaren i sin tur tar 

kontakt med Huddig och då får Huddig kontakta leverantören och se om det är en giltig 

reklamation. Leverantören lämnar då svar till Huddig som ger klartecken till att skicka 

reservdelar. Reservdelarna skickas då till återförsäljaren och kan då installeras på maskinen.
99

 

För att få en klarare bild över reklamationsgången se bilaga.  

Men Huddig brukar skicka reservdelar innan leverantör lämnat besked och om det då blir 

avslag från leverantör så gör Huddig en förlust. Detta är något som de vill åtgärda.  

Själva ersättningsdelen går till som så att företaget som har maskinen tar kontakt med 

återförsäljaren, återförsäljaren i sin tur tar kontakt med Huddig som får reservdelar från 

leverantör. Reservdelarna skickas till återförsäljaren som i sin tur kan reparera maskinen.
100

 

Beslutsfattning reklamationskedjan: 

MaskinenServiceHuddigLeverantörHuddigReservdelServiceMaskinen 

Figur 2  

 

Samarbetet mellan produktionsavdelningen och eftermarknadsavdelningen på Huddig är i 

dagsläget inte bra. Nämnda problem blir tydligt när utredning av reklamationer görs. Först gör 

produktion en rapport och sedan gör eftermarknad en rapport. 

 

 

4.2 Nulägesbeskrivning på produktionsavdelningen 

De fel inom produktionen som upptäcks blir sällan eller aldrig rapporterade till service, just 

för att den externa kvaliteten är det enda som dokumenteras. Service får då utföra ett 

dubbelarbete med att hitta felen. Vilket leder till dubbelarbete och dolda kostnader.  

Produktionen i sin tur vill också ha mer information och bättre uppdateringar från service.
101
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Om de i produktion eller kund märker att något i produktionen har visat på fel flera gånger så 

går de in och försöker att förhindra det.
102

 

 

I nuläget görs en slutkontroll vid varje arbetsplats i produktionen för att kontrollera eventuella 

fel. Detta leder till att de anställda vid produktionen missar en del fel på grund av att det har 

blivit ett rutinmässigt moment som de inte fäster stor vikt vid . I övrigt så kontrolleras 

maskinerna bara i bullerboxen, som är en lokal där produktionspersonal går igenom att allt 

sitter som det ska på maskinen. Till exempel så går de igenom att tankar inte läcker och att 

kablar sitter som det ska. Vid slutkontrollen testar de att köra maskinen och använder sig av 

en checklista för att kontrollera att allt fungerar. 
103

 

 

Produktionen anser att det är ett minus att det inte finns någon huvudsaklig avsyning. Istället 

så jobbar kvalitetskoordinatorn med mottagningskontroller och temporära avsyningar. 

Vid eventuella avvikelser så gör kvalitetskoordinatorn en reklamationsrapport och går till 

produktionsledaren.
104

 Förbättringsförslag är också något som kvalitetskoordinatorn håller på 

med. I första skedet efter reklamationen görs en undersökning och sedan går service vidare 

med en ändringsbegäran. Kvalitetskoordinatorn har även börjat skriva in de interna bristerna i 

affärssystemet Monitor nyligen. Där står även angivet vad det kostar. Då går det att få en bra 

uppfattning om kvalitetsbristkostnaderna på företaget och det är större sannolikhet att något 

görs åt problemet. Men eftersom det är så nytt kan det vara svårt att genomföra mätningar i 

dagsläget.
105

 

Tillverkningsprocessen går i vanliga fall till enligt följande: plåt, svets, maskinbearbetning, 

målning och montering. Men det är inte alla gånger det går precis i den ordningen, det är 

mycket beroende på vilken komponent det är, det finns inget fast flöde och de har ett schema 

för varje vecka som de följer.
106

 Med tanke på att tillverkningsprocessen inte ser ut på samma 

sätt för varje tillverkad maskin så är det svårt att visualisera flödet. 

Själva produktionen är av typen lina. I den produktionstypen finns två olika typer av linor 

som är styrande band och flytande band. Huddig är ett företag som har flytande band. 
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Inom produktion har de 78 % leveransprecision på ingående material. Leveransprecision är 

hur bra leverantörer är på att hålla sina leveranstider. De har produktionsmöten en gång i 

veckan då de diskuterar hur produktionen har gått och vad som händer i övrigt på företaget.
107

 

Förseningarna på företaget flyttar sig inom produktionen hela tiden, produktionsförseningarna 

orsakar att leveranserna till kund då blir försenade. Det som orsakar förseningarna är 

sjukdomar bland de anställda, inleveransförseningar och interna fel. När det blir förseningar 

så försöker de köra ikapp och vid behov så lägger de in övertid. Varje måndag hålls ett möte 

där de kollar hur de ligger till i produktionen, om de ligger efter eller inte.
108

 

Inleveranserna är ett av de största problemen på företaget, och de enda sätten som går att 

påverka leverantören i dagsläget är att skicka påminnelser samt att ringa upp leverantören och 

visa hur viktigt det är att komponenterna levereras. 

 

4.3 Modell för beräkning av dolda kostnader 

 

I arbetet med att få de dolda problemen synligare så gäller det att först identifiera 

felhändelsen. Sedan är en grundlig undersökning vid en felrapport ett väldigt viktigt inslag 

eftersom det avslöjar en hel del information om slöseri. 

Grundidén med att uppmärksamma dolda kostnader är att konsekvenserna blir synliga. Därför 

får personalen då en klarare bild av kvalitetsbristkostnaderna (både synliga och dolda), som 

kommer leda till eliminering av slöseri och en bättre kontinuerlig processförbättring.
109

 

 

För att identifiera dolda kostnader så finns det sex steg att ta, dessa är:  

 Identifiera de felhändelser som sker i organisationen. 

 Länka samman de aktiviteter som uppstår på grund av felhändelsen. 

 Mät de synliga och dolda felkostnaderna som är relaterade till felhändelsen. 

 Räkna ut det dolda kostnadsförhållandet (HCR) för den specifika felhändelsen. 

 Gör en uppskattning av HCR som är ett uppskattat dolt kostnadsförhållande (eHCR) 

för olika felhändelser. 

 Räkna ut de dolda felkostnaderna. 
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De sex nämnda stegen kommer nu att förklaras mer ingående. 

 

De uppgifter som samlats in i artikeln är baserade på felhändelser som kundklagomål. Vid det 

här laget är kostnaderna för avslagna föremål det som vanligtvis mäts. Dessa kostnader 

kommer att ses som felkostnader och de andra kostnader som kan relateras till samma 

kundklagomål ses som drift eller administrationskostnader.
110

 

 

Genom att titta på de data som samlats in så går det att se en klar jämförelse mellan det 

normala tillvägagångssättet och felhändelse approachen.  

Genom att fokusera på de aktiviteter som sker för att hantera klagomålet så kan de dolda 

felkostnaderna identifieras. 

För att kunna räkna ut de dolda kostnaderna så kan en enkel matematisk formel användas. En 

mätning görs på tre typer av anställda: en kontorist, en kvalitetsassistent och en teknisk 

verkställande chef. Information om arbetstid på de tre anställda och deras lön är uppgifter som 

samlas in. Löneuppgifterna samlas in för att räkna ut den lön de tjänar per minut som de är på 

fabriken eller kontoret.
111

 

Nästa steg är att se över de felhändelser de tre anställda varit med om genom att gå igenom 

deras aktiviteter.
112

 

Genom att använda information om de icke värde skapande aktiviteterna så går det att 

fortsätta att räkna ut de dolda felkostnaderna. Beräkningar som gjorts visar att de dolda 

felkostnaderna är 7,33 RM
113

 medan de synliga kostnaderna är 2002,97 RM. Även fast de 

dolda kostnaderna är små så går det inte säga emot att de finns. Den här typen av kostnader 

förbises när normala rutiner används för att identifiera felkostnader. Det är också värt att 

påpeka att detta är kostnader från en enda felhändelse.
114

 

 

Det är tydligt att värdet av de dolda felkostnaderna inte är lika för alla felhändelser i samband 

med kundklagomål. I exemplet ovan går det att se att kostnaden är mindre än en procent för 

den dolda felkostnaden jämfört med alla synliga kostnader. 
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Lönekostnaden är även  något som bör inkluderas i driftkostnaden med tanke på att det är en 

kostnad som är omöjligt att komma ifrån, så det är också något som är icke värde skapande.
115

 

 

Figur 3 

 

 

 

Den här beräkningen ska användas för alla typer av felhändelser som inträffar. Så en enkel 

beräkning för det dolda kostnadsförhållandet är möjlig för en enskild felhändelse, vilket ger 

det uppskattat dolda kostnadsförhållandet. 

Det sista steget för att räkna ut dolda felkostnader kan göras genom beräkningen som visas 

nedan.
116

 

För att räkna ut de totala dolda kostnaderna (THFC) så bör kvalitetspersonal först utföra 

mätningar så personalen vet hur frekventa felhändelserna är, vilket ger möjlighet att sätta en 

siffra på hur ofta en felhändelse har skett. I nästa steg så använder kvalitetspersonalen sig av 

formeln för att räkna ut HCR, vilket har förklarats ovan. Synliga felkostnader (VFC) kan 

sedan lätt läggas till med tanke på att den siffran togs fram vid uträkningen av HCR. 

 

 

 

 

Figur 4 

 

 

 

 

 

 

 

Om man utgår från de tre slumpvis valda felhändelserna så får man sammanlagt värde på 

67500 RM i de totala synliga felkostnaderna (TVFC) och för THFC blir det 8840 RM medan 

de totala felkostnaderna (TFC) blir 76340 RM. 
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116
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Dolt kostnadsförhållande = Dolda 

kostnader/Synliga felkostnader 

 

Totala dolda kostnader(THFC) = N x eHCR x VFC 

N= antal gånger en viss felhändelse inträffar 

eHCR= uppskattat, dolt kostnadsförhållande för en viss felhändelse 

VFC= de synliga felkostnaderna 
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Med dessa tre felhändelser står det klart att TFC är 13.1 procent mer än TVFC. I praktiken så 

döljs de dolda kostnaderna i olika konton eller som omkostnader. Dessutom anses vissa icke 

värde skapande aktiviteter som normalt i många organisationer.
117

 

 

I processen med att identifiera de totala dolda felkostnaderna och de totala interna 

felkostnaderna så bör kvalitetspersonalen dela upp dessa i två delar.  

I steg ett är det ett antal aktiviteter som måste ske, dessa är: identifiera alla typer av 

felhändelser som sker i organisationen, identifiera de relevanta icke värde skapande aktiviteter 

som sker runt den enskilda felhändelsen. Baserat på de icke värde skapande aktiviteterna så 

går det att hitta ytterligare element som bidrar till slöseriet som tid, serviceavgifter och 

material. 

Räkna ut de dolda felkostnaderna, räkna ut de synliga felkostnaderna som vanligtvis är kända, 

räkna ut HCR för olika felhändelser.
118

 

 

I steg två så är organisationen medveten om de typer av fel som finns i organisationen, 

felfrekvensen av enskilda felhändelser är också känd då. 

Så stegen i del två är att man då vet kostnaderna för eHCR för alla olika felhändelser, 

kvalitetspersonalen använder den förslagna formeln för att räkna ut dolda felkostnader (HFC) 

för varje enskild felhändelse baserat på hur ofta det sker, samlar information om de totala 

dolda felkostnaderna (THFC), samlar in information om de totala synliga felkostnaderna 

(TVFC) och sedan adderar man THFC och TVFC för att få fram TFC.
119

 

 

 

4.4.1 Inleverans 

 

Den största kvalitetsbristkostnaden i företaget idag är de förseningar av komponenter in till 

företaget. Det som gör det komplicerat är att det är olika komponenter som blir försenade så 

det blir svårt att påverka en specifik leverantör gällande en viss komponent. Konsekvensen av 

detta blir att produktionen då riskerar att bli stående i vissa delar av produktionen vilket leder 

till förseningar och ibland övertid. Samtidigt är det svårt att hitta någon långvarig lösning på 
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detta då det är en resursfråga vad gäller att hinna med att påverka, så den enda lösningen som 

företaget ser det är att skicka en påminnelse och att ringa leverantören och tjata på att de inte 

fått sina komponenter. 

I och med att Huddig jobbar med JIT så kan små förseningar ställa till stora problem i 

slutändan.
 120

 För att då eliminera förseningarna krävs säkrare och tätare leveranser. I 

dagsläget är det svårt att få säkra leveranser med tanke på yttre omständigheter som är svåra 

att påverka samt inre omständigheter som kan vara att leverantören stöter på problem inom 

egna väggarna vilket gör att han inte kan leverera i tid.  Att använda sig av ett säkerhetslager 

har diskuterats med inköpschefen och det kan fungera som ett komplement när leveranserna 

inte kommer in i tid, men det har visat sig inte vara helt optimalt med tanke på de 

lagerkostnader som det för med sig. 

Skulle produktionstakten ökas ytterligare så ökar också konsekvenserna av att leveranserna 

inte kommer in i tid.
121

 Denna konsekvens uppstår på grund av att fler komponenter behövs 

då till fler maskiner. 

 

4.4.2 Kommunikation 

 

Samarbetet idag mellan produktion och service är inte optimalt, så de olika avdelningarna har 

inte riktigt kontroll på vad den andre gör. Skulle avdelningarna i fråga få ett tätare samarbete 

så kan en del reklamationer antagligen undvikas. De missförstånd i kommunikationen som 

ibland uppstår kan leda till onödigt arbete, till exempel då först produktionen har genomfört 

en utredning av en reklamation för att hitta en orsak och lösning, sedan gör service en 

liknande utredning. Resultaten presenteras inte alltid heller för varandra. Med bättre 

återkoppling mellan avdelningarna så går det att undvika den här typen av dubbelarbete och 

istället gemensamt jobba för att eliminera eventuella problem. En tänkbar lösning kan vara en 

rapport eller ett informationsblad som tas fram veckovis eller månadsvis som sen produktion 

och service får ta del av och som ger dem en uppdatering av vad som hänt nyligen. Vid 

återkommande problem bör även andra avdelningar som kan bidra med lösningar involveras. 
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4.4.3 Produktion 

 

Det är i produktionen och framför allt i monteringen som personalen upptäcker de flesta fel, 

även de fel som gjorts tidigare i kedjan. En av de största orsakerna till störningar i 

monteringen är bristen på material, orsakerna till detta kan vara att materialet antingen inte 

levereras, inte kommit in i rätt tid eller att kvaliteten på det som levererats är undermålig. 

Saknas det material för monteringen kan det leda till stillestånd, omplanering, oplanerad 

övertid och i värsta fall försening till kund. Gör operatören ett misstag så är det antagligen 

inte så mycket att göra förutom att få honom att vara mer koncentrerad. Men om de här 

bristerna beror på att materialet är undermåligt så behöver det åtgärdas på ett eller annat sätt, 

exempelvis genom någon form av kontroll av materialet innan det används. Fattas det 

material så ingår det i inleveransproblemen, dessa problem har diskuterats ovan.  

De fel som har blivit uppmärksammade i produktionen kan härledas till problemen med 

inleveranserna. Får Huddig bukt med inleveranserna så minskar säkerligen också problemen i 

produktionen. 

 

4.4.4 Avvikelserapportering 

 

Inom företaget idag så är det till största delen den externa kvaliteten som dokumenteras. De 

avvikelser som uppstår inom produktionen rapporteras till kvalitetskoordinatorn som skriver 

alla avvikelser på företaget. Kvalitetskoordinatorn försöker hitta lösningsförslag men innan 

han gör det så utförs en undersökning genom att ta kontakt med stationen där felet inträffat 

och även konstruktionsavdelningen. När problemen behöver åtgärdas så görs en 

ändringsbegäran där ett antal enheter på företaget får ange en siffra mellan 1-5 hur viktigt det 

är att en ändring genomförs. Desto lägre siffra desto mer akut är det att problemet åtgärdas 

tidigt. 

Vid intern hantering av reklamationer så har kvalitetskoordinatorn nyligen börjat använda 

Monitor där han fyller i vad den felaktiga varan kostar för företaget. Tanken med det är att få 

en avskräckande effekt och att ansvarig personal då ska åtgärda problemen tidigare. 

 



35 

 

4.4.5 Reklamationer 

 

Reklamationskedjan har för många steg i dagsläget, och den sena kontrolleringen från 

leverantören för en eventuell ersättning gör att Huddig riskerar att förlora pengar på 

reklamationer som leverantören ger avslag på. 

För att företaget ska bli mer lönsam så föreslår eftermarknadschefen att 

eftermarknadsavdelningen ska försöka att förhandla bort garanti kostnaderna från 

leverantören och själva stå för dem, i utbyte bör kunden då få ett lägre pris på produkterna. 

Tanken är att minska kostnader för transporter och administration. 

 

Om en bortförhandling av reklamation inte går så har de en annan möjlig idé att utgå ifrån 

som har beskrivits vid en av intervjuerna med de anställda på eftermarknadsavdelningen. Det 

visar sig då att de vill ”strypa flödet på pengar vid utbetalning av pengar till kund om inte 

leverantör godkänner och betalar tillbaka”,
122

 få ner tiden det tar för att genomföra ett ärende, 

bättre undersökningar vad fel på maskiner beror på och bättre samarbete mellan produktion 

och service för att underlätta arbetet med att hitta fel och brister på maskinerna. 
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5 Analys 

I analysdelen kommer de aktuella problemen på företaget att förklaras samt att åtgärder 

rekommenderas. 

 

5.1 Problem idag 

 

De problem som idag ställer till mest skada för företaget har visat sig vara ett antal punkter. 

Dessa är: reklamationskedjan som i dagsläget är för omfattande och behöver minskas ner om 

möjligt; 

Produktionen har inleverans problem vilket leder till förseningar i produktionen; Dessutom 

har de problem med omarbeten och olika kvalitetsbrister i produktionen. Slutligen så har de 

en för dålig återkoppling mellan service och produktion, där varken produktion eller service 

har koll på vad den andre gör. 

5.1.1 Analys inleverans 

I nuläget då det finns besvärliga inleveransproblem så anser vi som författare att detta är det 

mest akuta problem som behöver tas om hand. Med fördel kan Huddig använda sig av JIT i 

större utsträckning. De skulle då få mycket lägre leveransförseningar. 

ISO 9000 är också något som kan vara bra långsiktigt då inleveransproblemen minskar genom 

att företaget får en bättre dokumentstyrning över till exempel ritningar, reklamationer och 

uppföljningar. 

 

5.1.2 Analys kommunikation 
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Några av grundförutsättningarna för ett lyckat förbättringsarbete inom kvalitet är just allas 

delaktighet och ledningens engagemang, det är viktigt att alla avdelningar får den information 

som de behöver så att dem förstår varför dem ska genomföra förändringar och så att de kan se 

konkreta resultat.  Som det nämns i 4.4.2 angående bättre återkoppling så kan en lösning vara 

att de anställda som är på veckomötena frågar och kontrollerar med varandra vad den andre 

gör och har tänkt göra angående exempelvis utredning av reklamationer så de har koll på 

varandra. Eventuellt om eftermarknadsavdelningen sköter alla reklamationer så att det bara är 

en avdelning som sköter reklamationer. Vilket ger produktion möjlighet att koncentrera sig på 

just produktion. 

 

 

5.1.3 Analys produktion 

 

Vi har förstått att de allvarligaste problemen i produktionen beror på de sena inleveranserna. 

Som det har nämnts ovan i rubrik 5.1.1 Inleverans så vore ett större användande av JIT på sin 

plats för att få bukt med inleveranserna. Med JIT menas det då att inleveranserna kommer 

precis när de behövs. Utöver JIT anser vi att ISO 9000 kan vara ett bra komplement då det 

skulle sänka inleveransproblemen. 

 

5.1.4 Analys avvikelserapportering 

 

Den nyligen påbörjade dokumenteringen av de interna kvalitetsproblemen kan visa sig viktig i 

framtiden med tanke på att företaget då blir uppmärksam på de fel som finns inom väggarna 

på företaget. Vid en dylik dokumentering blir då en datainsamling tillgänglig som kan hjälpa 

företaget att mäta och eliminera de kvalitetsbrister som finns. 

 

5.1.5 Analys reklamationer 

 

Vi som författare har under våra intervjuer med de anställda på eftermarknadsavdelningen 

förstått att de egentligen redan har lösningar på sina problem, men att olika faktorer gör det 

svårare att använda lösningarna praktiskt. Något vi tror är möjligt att genomföra är att strypa 

flödet på pengar till kund tills leverantören har godkänt reklamationen. Det är ett alternativ 
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som bör beaktas då det skulle sänka Huddigs kostnader. Dock finns det en risk att kunderna 

opponerar sig emot detta åtminstone på kort sikt. 

Men något som bör tas i beaktande är att kunder inte alltid reklamerar trots att de är 

missnöjda, till exempel om en liten eller billig grej går sönder. Men för Huddig är det bra att 

få in reklamationer så de kan se vad kunderna är missnöjda med. 

 

 

 

5.2 Analys för beräkning av dolda kostnader 

 

Om beräkningsmodellen för dolda kostnader används får organisationen ett antal fördelar som 

till exempel:  

 Dolda kostnader blir synliga, det går att säga var problemet inträffade vare sig det är 

internt eller externt. 

 Det blir mer kundfokuserat eftersom kostnaderna som kunderna har också mäts. 

 Man ser till felhändelsen på ett bredare sätt. 

 Jämförelse och förbättring kan övervakas genom dessa indikatorer. 

 En väldigt enkel approach som kan implementeras var som helst i organisationen vare 

sig det är inom en mindre enhet i produktionen eller för hela organisationen.
123

 

 

Den här metoden kan användas för att reducera dolda fel och öka noggrannheten vid 

mätningar för produktkvalitet.
124

 

 

Med hänvisning till det som skrivits ovan så finns det nu ett antal förslag med syfte till att 

leda företaget i rätt riktning, vilket ska ge dem möjlighet att bli mer lönsam i det långa loppet.  

Resultatet av det aktuella arbetet visar vid en jämförelse med tidigare studier att det bidrar 

med nya infallsvinklar till de tidigare studierna som gjorts i det aktuella arbetet. 

För att lyckas med att reducera kvalitetsbristkostnader och förbättra kvaliteten är den 

viktigaste nyckelfaktorn organisationskulturen. Finns det inte en positiv kvalitetskultur i 

organisationen finns en stor risk att arbetet misslyckas. För att åstadkomma en 
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kulturförändring krävs ledningens engagemang och intresse. Utbildning på ledningsnivå och 

successivt neråt i organisationen är en viktig del i processen för att skapa en kvalitetskultur. 

Det är också av stor betydelse att konkret visa på de ekonomiska faktorer som kan uppnås 

genom effektivt förbättringsarbete. 

 Mätning av kvalitetsbristkostnader ska vara ett hjälpmedel för att se var de största 

förbättringsmöjligheterna finns. Det är viktigt att mäta samma parametrar kontinuerligt för att 

se kostnadsutvecklingen över tiden.  Kvalitetsbristkostnadens storlek är inte den enskilt 

viktigaste delen utan det är själva förändringen som är intressant, vare sig det är positivt eller 

negativt. Denna förändring ska även redovisas så att medarbetarna får feedback och motiveras 

till att prestera bättre. 
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6 Slutsats 

I slutsatsen diskuteras de rekommendationer som författarna föreslagit. Samt förslag på fortsatta 

studier. 

 

6.1 Resultat 

 

När vi som författare ser till de kvalitetsproblem som finns på Huddig, både inom produktion 

samt eftermarknad så anser vi det önskvärt med en lösning på problemen så en högre 

lönsamhet kan nås i slutändan på företaget. Efter att ha fått uppdragsbeskrivningen så såg vi 

eftermarknaden som det främsta problemet att lösa, med tiden insåg vi att produktionen är det 

problem som behöver lösas för att också problemen på eftermarknad ska reduceras på lång 

sikt. 

Så om Huddig då lyckas lösa problemen med inleveranserna så ökar förutsättningarna till ett 

jämnare flöde i produktionen. Om Huddig kan implementera in beräkningsmodellen för dolda 

kostnader så ökar sannolikheten att kvalitetsbristkostnaderna minskar på sikt. Detta för att de 

dolda kostnaderna då blir synliga. 

En förutsättning för att använda nämnda beräkningsmodell är att företaget jobbar med 

mätningar över de felhändelser som finns på företaget. Så en viktig del i arbetet med att sänka 

kvalitetsbristkostnaderna är att utföra mätningar och att dokumentera felhändelserna i 

företaget. Något som rekommenderas utöver mätningarna är att genomföra någon typ av 

återuppföljning så att det som gjorts inte glöms bort efter genomförandet. För övrigt kan 

resultaten kontrolleras under uppföljningen. 

En återkoppling mellan produktion och eftermarknad har påbörjats där eftermarknad är 

drivande och vill ta reda på vilken typ av information produktionen är intresserad av. 

 

Resultatet visar att de största kvalitetsbristkostnaderna på företaget är interna, vilket ändå är 

en fördel då företaget själva kan påverka dessa i störst utsträckning. Det räcker dock inte med 

att titta övergripande på dessa områden utan kostnaderna måste studeras var för sig. Då syns 
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det att de största posterna är kostnader som kan kopplas till försenad inleverans från 

leverantör och kostnader för försenad leverans till kund. 

 

De förbättringsförslag som vi rekommenderar är ett projektarbete där beräkningsmodellen 

implementeras för att lösa problemen med dolda kostnader. 

ISO 9000 är också något som kan vara bra långsiktigt då det ger en bättre koll över 

dokumentationen, inleveransproblemen minskar genom att företaget får en bättre 

dokumentstyrning över till exempel ritningar, reklamationer och uppföljningar samt att 

kunder kan ha ISO 9000 som krav i framtiden. 

Total Quality Management är ett annat alternativ som rekommenderas om Huddig vill få in ett 

större kvalitetstänkande i organisationen samt om de vill sänka sina kostnader.
125

 TQM har 

två element som bör tas hänsyn till, de punkterna är ledningssystem som innefattas av 

ledarskap, planering och human resources samt ett tekniskt system där verktyg och olika 

tekniker som exempelvis paretodiagram, fiskbensdiagrm, brainstorming och träddiagram 

utgör kärnan. Ett exempel på hur ett fiskbensdiagram kan se ut hos Huddig finns i bilaga två 

som figur fem. Så en implementering av TQM kan omöjligen lyckas utan att företaget i fråga 

använder olika kvalitetslednings verktyg.
 126

 

En annan fördel är att TQM passar bra till mindre och medelstora företag. 

 

6.2 Fortsatta studier 

Eftersom inleveranser har visat sig vara ett stort problem på företaget samt att bristen på 

vetenskapliga artiklar i ämnet lyser med sin frånvaro så kan en studie om inleveranser behöva 

genomföras för att en lösning ska nås på lång sikt för företaget. Förbättringar och 

undersökningar av olika modeller med lagerstyrning kan vara en metod för detta. Detta är 

förutsatt att inga implementeringar av de olika arbetssätten har genomförts på Huddig.   
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1 Bilagor 

 

Intervjuade personer: 

Angivna datum anger första intervjutillfället, i efter hand har vi gjort löpande intervjuer 

efter behov med de nedan nämnda.   

Leif Westling och Gunnar Bodell, support/reklamationer 10-04-07 

Per Berling och Jan Engström, produktionsledare och svetsansvarig 10-04-07 

Håkan Sjöberg inköpschef 10-05-11 

Lars Sverin eftermarknadschef 10-04-12 

Bilaga 1 

Frågor support/service-avdelningen: 

 Rutiner vid hantering av reklamationer? 

 Finns det en mall för vad som ska godkännas? 

 Vid reklamation, tar support kontakt med produktion för att se över felet, 

vad det beror på? 

 Finns det någon typ av registrering för reklamationer? 

 Hur upplever ni att servicen och reklamationerna kan förbättras? 

 Intervju produktionsledare och svetsansvarig. 

 Om ni har sammanställning av fel, rapporteras det vidare? 

 Om ni har något samarbete med service, hur ser ni på det och vad kan 

förbättras i samarbetet? 

 Finns ett system för leveranskontroll? 

 Hur rapporteras eventuella avvikelser? 

Frågor eftermarknadschef 

 Finns det möjlighet att anordna ett system där leverantören får veta på 

samma gång att ett företag behöver en reservdel? Det försvinner då steg i 

reklamationskedjan och förhoppningsvis hinner man inte skicka 

reservdelen innan leverantören kollat igenom. 

 Det finns ju olika system för produktion och eftermarknad, går det i så fall 

att integrera eller få tillgång till varandras system? Då kan tvåvägs 

kommunikation skapas er emellan. 

 Vilken typ av information vill ni ha av produktion? 

 Har ni någon typ av leverantörssamverkan? Det vill säga att företaget blir 

närmare knytet till leverantörerna. Exempel på fördelar är att man får en 

större möjlighet att använda leverantörens specialistkunskap. 

 

 Vid en bortförhandling av reservdelar, är det då något som ska ingå i priset 

av maskin? 
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 Vinner ekonomiskt i längden på att serva kunder? Generösa reklamationer 

kanske leder till köp av flera maskiner 

 Har ni några idéer för lösningar? 

 

Frågor kvalitetskoordinator:  

 Vad är dina uppgifter och vad går de ut på? 

 Något långsiktigt mål? 

 Jobbar du med fel som dyker upp eller förebyggande? 

 Vid fel försöker du/ni hitta lösningsförslag? 

 Tar du del av reklamationerna, kollar du i så fall upp vad de kan bero på 

och åtgärdar? 

 Finns dokumentering av kvalitetsavvikelser, i så fall görs uppföljningar? 

 Gällande intern och extern kvalitet, vilken del läggs störst vikt vid? 

 Vilka åtgärder vidtar man om man hittar fel i bullerboxen? 

 Varför togs avsyningen bort? 

 Vad har det blivit för skillnader när den tagits bort? 

 Registrerar och dokumenterar eventuella brister som uppstår i 

produktionen? 

 Görs uppföljningar med rapporter till berörda avdelningar? 

 Upplever du att avvikelserapporteringen leder till någon förbättring? 

 Hur tycker du att avvikelserapporteringen borde göras? 

 Gynnar den rådande företagskulturen förändringar? 

Frågor produktionsledare och svetsansvarig 

 Hur ser tillverkningsprocessen ut? 

 Förseningar inom produktionen? 

 Checklista vid testkörning? 

 Interna reklamationer hur går hanteringen av den till? 

 Vilka kvalitetsdokument använder ni? 

 Vad gör ni när det dyker upp förseningar i produktionen? 

Frågor bokföring 

 Vad kostar det när produktionen står stilla på grund av 

inleveransförseningar? 

 Hur mycket övertid har ni? 

 Vid leveransförsening, drabbas kund då eller finns en buffert? 

Frågor inköpschef 

 Går det att beställa varor tidigare så företaget slipper förseningar vid 

inleveranserna? 

 Får inköp något ritningsunderlag om produkterna? 

 Leveransprecision från leverantör? 



 47 

 Vad krävs för att byta leverantör? 

 Hur fungerar processen med godsmottagning? 

 Hur ofta blir det försenat och vad blir mest försenat? 

 Försöker ni påverka på något sätt vid leveransförseningar? 

 Bilaga 2 

Figur 5 
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