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Förord

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete inom området kvalitetsteknik.
Arbetet har utförts under hösten 1998 samt början av 1999 vid Scania CV AB
som ett led i min civilingenjörsutbildning på programmet Datateknik vid Luleå
tekniska universitet.

Jag vill tacka mina båda handledare vid motortillverkningen, Ulf Hultman och
Oiva Väätäinen, vilka öppnade dörrar och guidade mig igenom skogen av
sökvägar för att finna data, samt till min handledare vid Luleå tekniska
universitet, Roberth Gustafsson, för kommentarer och råd under arbetet. Sist
men inte minst vill jag tacka den personal vid motortillverkning som jag
kommit i kontakt med, för att jag fått ta deras tid i anspråk och för deras
positiva bemötande.

Slutligen hoppas jag att Scania motortillverkning kan ha nytta av mitt arbete
och önskar dem lycka till med att minska sina kvalitetsbrister i framtiden. Jag
hoppas även att du som läsare finner mitt arbete intressant.

Luleå den 30 mars 1999

Markus Hyltegård



Sammanfattning

Följande rapport visar praktiskt hur mätning av kvalitetsbristkostnader kan
användas för att identifiera förbättringsmöjligheter inom en organisation.
Arbetet är utfört vid Scania CV AB motortillverkning i Södertälje, som har ca
1000 anställda och tillverkar lastbilsmotorer.

Kvalitetsbristkostnader som identifieras i arbetet, är kostnader som upp-
kommer på grund av att leveranstider inte följs, att det uppstår brister hos
produkten under produktion samt de resurser som åtgår för att identifiera och
åtgärda produktens kvalitetsbrister.

Den inledande identifieringen av vilka kvalitetsbrister och kvalitetsbrist-
kostnader som är dokumenterade inom motortillverkningen visar att motortill-
verkningen generellt inte dokumenterar sina kvalitetsbrister eller kvalitets-
bristkostnader. Den efterföljande personalenkätens svar sammanställdes i sju
olika kvalitetsbristkostnadskategorier och kategorin Logistik valdes som för-
djupningskategori. Inom kategorin valdes att identifiera orsakerna bakom
kvalitetsbristkostnaderna ”Sena inleveranser” som står för närmare 50% av
kvalitetsbristkostnaderna i kategorin.

Orsakerna bakom ”Sena inleveranser” har bland annat visat sig vara att
leverantörer inte följer leveransplaner och att fel data matas in i motortill-
verkningens materialplaneringssystem, så att fel material eller felaktig mängd
material beställs hem. Kring detta existerar ingen uppföljning för närvarande,
mer än fakturaunderlag för snabbtransporter. En projektplan togs fram vilken
resulterar i att motortillverkningen dokumenterar vilken organisation som
orsakat snabbtransporten, samt att den orsakande organisationen lämnar svar
på vad de tänker göra för att undvika en snabbtransport i framtiden. Dokumen-
tationen ger motortillverkningen bra underlag för framtida beslut om leveran-
törer, men även underlag för var resurser bör läggas internt vid Scania och
motortillverkningen för att minska mängden snabbtransporter.

Ett av de främsta skälen för att utföra en mätning av kvalitetsbristkostnader
inom en organisation är för att kunna förbättra verksamheten. Kvalitetsbrist-
kostnader ger fördelen att organisationen kan räkna på sina kvalitetsbrister och
därmed göra avvägningar mellan att förbättra ett område eller låta nuvarande
nivå förbli. Vidare kommer bristande kvalitet att bli mer synligt inom organisa-
tionen eftersom kvalitetsbristerna generellt visualiseras, men även därför att
kvalitetsbristerna visualiseras med de kostnader de medför för organisationen.



Abstract

This thesis is titled Study of poor quality costs at Scania Engine production
unit.

This report practically shows how measured poor quality costs can be used to
identify possible improvement areas in an organisation. The work has been
performed at Scania CV Engine production unit in Södertälje, Sweden, which
has about 1000 employees and produces truck engines.

The poor quality costs identified in this work are costs due to late deliveries,
defects in produced products and the costs for resources needed to identify and
to solve the problems with poor quality in the products.

The initial identification of documented quality deficiencies and poor quality
costs within the Engine production unit shows that the unit generally does not
document its quality deficiencies or poor quality costs. The answers of the
questionnaires distributed among the personnel were compiled in seven
different poor quality cost categories, and the category Logistic was chosen for
deeper studies. Within the category the reasons for “Late deliveries” were
chosen for identification. “Late deliveries” cause nearly 50 percent of the poor
quality costs in the category.

The causes for “Late deliveries” have, among other things, turned out to
depend on the fact that suppliers do not follow delivery plans and defective
data input to Engine production’s material production system cause the
ordering of the wrong material and the wrong amount of material. At the
moment there exists no follow-up of this events, except for express transport
bills. A project plan was made and Engine production will document the
organisations that caused the express deliveries, together with the causing
organisations’ answers what they plan to do to avoid express deliveries in the
future. The documentation form the basis of Engine production’s future
decisions as to suppliers, and it also forms the basis of were resources within
Engine production should be put to reduce the amount of express deliveries.

One of the mayor reasons for pursuing a poor quality cost measurement within
an organisation is to improve the business. Poor quality costs give the
advantage that the organisation can calculate their quality deficiencies and
make adjustments between improving an area or letting the present level
remain. Deficiencies in quality will be more visualised due to poor quality
costs generally being visualised but also because quality deficiencies are
visualised by the costs they cause the organisation.
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1 Inledning
Detta kapitel börjar med att ge en bakgrund till varför kvalitetsbristkostnader
kan vara intressanta att identifiera för en organisation. Vidare redovisas några
av de frågeställningar som Scania motortillverkning ställer sig inom detta
område. Syftet med arbetet följer på frågeställningen och sist i kapitlet
presenteras de avgränsningar som gjorts.

1.1 Bakgrund
Omvärlden förändras kontinuerligt. I alla världsdelar föds nya företag vilkas
produkter sprids på de globala och nationella marknaderna. Detta medför att
konkurrensen för de redan etablerade företagen ökar och att det företag som
inte lyckas vinna kundernas gunst slås ut.

Världen blir bildligt talat mindre och mindre, bland annat därför att ny teknik
möjliggör för information att snabbare och i större mängd spridas mellan
världsdelar men även inom det enskilda landet. Därmed får konsumenten
lättare överblick över vad som erbjuds på marknaden, vilket medför fler
valmöjlighet vid köp av varor eller tjänster. Detta gynnar konsumenten som
därmed kan ställa högre krav på företagets produkter och tjänster. Det ökade
informationsflödet tillsammans med det ökade antalet konkurrerande företag
gör att det är viktigt för det enskilda företaget att hålla rätt kvalitet till rätt pris.

Japan har i många stycken ansetts som ett föregångsland vad det gäller
uppbyggandet av en kostnadseffektiv industri vilken levererar produkter med
hög kvalitet. Efter andra världskriget fram till slutet av 1970-talet byggde
Japan upp en industri vilken producerade billiga produkter men där kvaliteten
ibland var bristfällig. Japanska företag lyckades under förra årtiondet bibehålla
sitt låga pris, men höjde samtidigt kvaliteten på sina produkter och började ta
marknadsandelar av västerländska företag. Idag är företag medvetna om att en
produkt inte bara måste ha ett lågt pris, den måste samtidigt besitta en hög
kvalitet.

Konsekvensen av utvecklingen är att företaget måste vara kostnadseffektivt
samtidigt som det levererar rätt kvalitet både internt inom företaget och
externt, för att kunna stå emot konkurrensen utifrån. Viktigt för de flesta
företag är att öka vinsten, eller åtminstone bibehålla sin nuvarande vinstnivå.



Kapitel 1. Inledning

-2-

Börjar vinsten minska finns risk att företaget måste utnyttja det egna kapitalet
för att göra återinvesteringar vilket i längden inte är bra för företagets
överlevnad. Vinsten kan ökas genom att antingen öka intäkterna eller genom
att minska kostnaderna inom företaget. Formeln för vinst ser grovt ut som:

Genom att identifiera hur stora kostnader företaget har på grund av bristande
kvalitet och därefter reducera orsakerna bakom kostnaderna, fås en minskning
av företagets totala kostnader. Men samtidigt gör denna reduktion av kvalitets-
brister att kvalitetsnivån hos produkterna höjs. En ökad kvalitetsnivå med
oförändrat pris torde leda till en ökad efterfrågan och därigenom ökade
intäkter. Vinsten blir inte bara kostnadsminskningen utan även intäkts-
ökningen.

Sörqvist (1998) skriver att kostnaden för bristande kvalitet ligger på mellan 10
och 30 procent av ett företags totala omsättning. Det finns således stor
potential till förbättringar och kostnadsreduceringar, vilka i slutändan kommer
kunderna till nytta.

1.2 Problemdiskussion
Inom Scania motortillverkning har det diskuterats vad som är slöseri med
resurser och vad som inte är det. Med andra ord, det som har diskuterats är vad
som ska anses vara kvalitetsbristkostnader och vad som inte ska anses vara
kvalitetsbristkostnader inom motortillverkningen.

Vid motortillverkningen produceras lastbilsmotorer. Motortillverkningen vill
minska kostnaderna som uppstår på grund av bristande kvalitet hos produkten.
Kvalitetsbristkostnader uppkommer idag bland annat på grund av att produkter
inte uppfyller specificeringar samt därför att produkters leveranstider inte följs.

Motortillverkningen vill därför få belyst hur de kan minska sina kvalitetsbrist-
kostnader med avseende på produkten och dess leveranstider.

Motortillverkningen ställer sig bland annat frågorna:
• Vilka kvalitetsbristkostnader uppkommer inom motortillverkningen på

grund av att produkten inte uppfyller specificeringar samt inte levereras
enligt plan?

• Hur stora är dessa kostnader för motortillverkningen?
• Hur ska dessa kostnader kunna minskas eller elimineras?

Vinst = intäkt – kostnad
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1.3 Syfte
Syftet med detta arbete är:
• att definiera vad som ska anses vara kvalitetsbristkostnader vid

motortillverkningen
• att identifiera befintliga interna kvalitetsbristkostnader inom

motortillverkningen
• att utifrån identifierade kvalitetsbristkostnader välja ut en kategori

kostnader och där finna orsakerna till varför kvalitetsbristkostnader
uppkommer

• att ta fram en åtgärdsplan vilken ska minska och helst eliminera de funna
orsakerna till att kvalitetsbristkostnader uppkommer inom vald
kostnadskategori.

1.4 Avgränsningar
Denna rapport avgränsar sig till att behandla de önskemål om identifikation av
kvalitetsbristkostnader som Scania motortillverkning fört fram. Dessa är
kvalitetsbristkostnader som identifieras hos produkten, de extra resurser som
åtgår för att identifiera och åtgärda produktens kvalitetsbrister, kvalitetsbrist-
kostnader som uppkommer på grund av att produkten har felaktig konstruktion
samt på grund av att leveranstider inte följs.

Arbetet identifierar motortillverkningens kvalitetsbristkostnader för helåret
1998.

Vid framtagandet av åtgärdsplanen kommer ingen analys göras kring hur
motortillverkningen eller organisationer utanför motortillverkningen påverkas
av den slutliga handlingsplanen. Därmed kommer ingen hänsyn tas till hur
motortillverkningen eller organisationer utanför motortillverkningen påverkas
av den slutliga handlingsplanen.

Arbetet ska endast inhämta kvalitetsbristkostnader från följande organisations-
delar (se även bilaga 1):
• Verkstadsområde Machining engine parts 1, dock ej avdelningen Toolroom,

toolgrinding.
• Verkstadsområdet Machining engine parts 2.
• Verkstadsområdet Engine assembly, dock ej avdelningen Project.
• Verkstadsområdet Logistics.
• Verkstadsområdet Moulding, melting.
• Verkstadsområdet Coreshop, patternshop, dock ej avdelningen Patternshop.
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2 Metod
Arbetet har lagts upp så att utgående från en litteraturstudie ska motortill-
verkningens kvalitetsrelaterade dokumentation identifieras, för att existerande
kvalitetsbrister och kvalitetsbristkostnader ska kunna identifieras.

Därefter ska kvalitetsbristkostnaderna för arbetet definieras. För att göra denna
definition kommer identifierad dokumentation att utnyttjas tillsammans med
motortillverkningens före detta kvalitetschefs kunskaper inom området. Dessa
kvalitetsbrister skapar grunden för frågorna i den enkät som ska delas ut till
respektive verkstadsområde.

Enkäterna ska därefter samlas in och sammanställas i kvalitetsbristkostnads-
kategorier. Av de olika kategorier som kommer att skapas ska en kategori
väljas ut, för vilken orsakerna bakom uppkomsten av kvalitetsbristkostnaderna
i kategorin ska identifieras. Ytterligare uppdelning av den valda kostnad-
skategorin kan bli nödvändig för att orsakerna ska kunna identifieras. En
åtgärdsplan ska tas fram vilken ska minska de identifierade orsakernas bidrag
till att kvalitetsbristkostnaderna inom den valda kategorin uppstår, men helst
ska orsakerna helt elimineras.

Det beskrivna arbetsflödet illustreras i figur 2.1.
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Figur 2.1. Hur arbetet genomförs.

Litteraturstudie
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dokumentation vid
motortillverkningen
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kvalitetsbristkostnader vid
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Identifiering av orsakerna bakom
den valda

kvalitetsbristkostnadskategorin

Framtagande av åtgärdsplan för att
minska och helst eliminera

orsakerna bakom
kvalitetsbristkostnaderna i vald
kvalitetsbristkostnadskategori
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2.1 Litteraturstudie
För att finna relevant litteratur kommer Scaniabibliotekets resurser att
utnyttjas. Bland annat kommer databassökningar i databaserna ABI/Inform och
Trade and Industri att göras. Exempel på sökbegrepp för sökningarna är
”kvalitetsbristkostnader”, ”poor quality costing”, ”quality and profit”,
”kvalitetskostnader”, ”quality costs” och ”cost of quality”. Utöver databas-
sökningarna kommer kvalitetsbristkostnadsrelaterade arbetens referenslistor att
användas för att finna relevant litteratur för arbetet.

Litteraturen avser behandla övergripande kvalitetsteorier, teorier kring
kvalitetsbristkostnader och hur kvalitetsbristkostnadsundersökningar kan gå
till. Använd litteratur redovisas i referensdelen i denna rapport.

2.2 Identifiering av kvalitetsrelaterad dokumentation vid
motortillverkningen

Syftet med denna identifiering är att finna existerande kvalitetsrelaterad
dokumentation inom motortillverkningen, både som filer i datorer och som
fysiska dokument. Eftersom arbetet täcker hela motortillverkningen söks
dokument och datafiler vilka används generellt inom motortillverkningen.
Dock kommer endast ett av verkstadsområdena att studeras vid denna
identifikation. För att få identifikationen fullständig kommer respektive verk-
stadsingenjör att få tillfälle att  komplettera den första identifikationen.

Den dokumentation som söks ska innehålla kvalitetsbristkostnader, men även
kvalitetsbrister och andra kvalitetsrelaterade uppgifter ska identifieras då dessa
kan ge ledtrådar till var kvalitetsbristkostnader senare ska sökas. Tillväga-
gångssättet ger resursbesparingar då kvalitetsbristkostnaderna finns samlade på
en plats samt redan är identifierade och definierade. Vidare bör tillförlit-
ligheten hos kvalitetsbristkostnader identifierade i dokumentationen vara hög.
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2.3 Definition och identifikation av kvalitetsbristkostnader
vid motortillverkningen

Detta steg i metoden har till uppgift att renodla vilka kvalitetsbristkostnader
som ska ingå i arbetet. För att nå dit kommer bland annat en diskussion föras
med före detta kvalitetschefen för motortillverkningen, tillika en av motortill-
verkningens handledare för detta arbete. Denna information tillsammans med
systemanalysen kommer att ge grunden till definitionen av kvalitetsbrist-
kostnaderna för detta arbete. Den slutliga definitionen kommer inte att
fastställas förrän verkstadsingenjörerna vid respektive verkstadsområde fått
möjlighet att yttra sig. När kvalitetsbristkostnaderna för respektive verkstads-
område är definierade delas en enkät ut till produktionsledarna vid verkstads-
området. Det måste i viss mån bli olika enkäter, eftersom de olika verkstads-
områdena har olika arbetsuppgifter.

Enkätsvaren kommer att sammanställas i olika kategorier av kvalitetsbrist-
kostnader. Syftet är att en viss sorts kvalitetsbristkostnader ska kunna väljas ut
för en analys.

2.4 Identifiering av orsakerna bakom den valda
kvalitetsbristkostnadskategorin

Fördjupningens syfte är att finna orsakerna bakom uppkomsten av kvalitets-
bristkostnader inom vald kvalitetsbristkostnadskategori. Motortillverkningens
ledningsgrupp kommer att rådfrågas vilken kategori kvalitetsbristkostnader de
anser mest intressant att fördjupa arbetet inom. När väl en kategori kvalitets-
bristkostnader valts, kommer eventuella övriga val inom kategorin att göras
utan ledningsgruppens medverkan. Olika val kommer att göras till det att
bakomliggande orsaker identifierats för någon eller några av kvalitetsbrist-
kostnaderna.

2.5 Framtagande av åtgärdsplan
Slutligen ska en åtgärdsplan tas fram, vilkens syfte är att minska kvalitetsbrist-
kostnaderna inom den slutligt valda kvalitetsbristkostnadskategorin. När
orsakerna bakom kvalitetsbristkostnaderna är identifierade kommer åtgärder
för att minska dessa orsakers inverkan att föreslås. Åtgärdsplanen kommer att
göras som en projektplan.
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3 Teoretisk referensram
Inledningsvis kommer detta kapitel att ge en kort introduktion till begreppet
kvalitet och hur förbättrad kvalitet skapar högre lönsamhet. Dessa två
inledande delkapitel är nödvändiga för att skapa förståelse för vad kvalitets-
bristkostnader är. Därefter presenteras teori kring kvalitetsbristkostnader, hur
en undersökning av kvalitetsbristkostnader kan gå till och slutligen hur
kvalitetsbristkostnader kan elimineras. Teorierna kring kvalitetsbristkostnader
är grundläggande för genomförandet av arbetet.

3.1 Kvalitetsbegreppet
 Av Nationalencyklopedin (1989) framgår att ordet kvalitet ursprungligen
kommer från latinets ”qualitas”, och översätts med beskaffenhet. Vad som är
bra/dålig eller hög/låg kvalitet hos produkten (varan eller tjänsten) beror på
vem som får möjlighet att svara på frågan, enligt Höglund och Rindstål (1995).
Att tolkningen av kvalitet skiftar från person till person är inte konstigt.
Kvalitet svara nämligen på: Vad någon förväntar sig.
 

 Enligt Bergman och Klefsjö (1995) definieras kvalitet som:
 

 

 Kvalitet kan delas in i olika grupper, beroende på när kvaliteten ”skapas”.
Gummesson (1988) har följande uppdelning, vilken beskrivs i Bergman och
Klefsjö (1995):
• Konstruktionskvalitet:

Hur produkten är konstruerad - att konstruktionen är så pass god att den
tillfredsställer kunden.

• Produktionskvalitet:
Hur produkten är producerad - att produktionen verkligen lyckas göra
produkten som det var planerat.

• Levereranskvalitet:
Hur produkten levereras - att produkten levereras vid överenskommen
tidpunkt.

• Relationskvalitet:
Hur relationen med kunden sköts - att kontakten mellan kund och
leverantör blir/är sådan att kunden blir tillfredsställd.

”Kvalitet på en produkt (vara eller tjänst) är dess
förmåga att tillfredsställa, eller helst överträffa,

kundernas behov och förväntningar”
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 Bergman och Klefsjös definition av kvalitet medför att vad som är hög
respektive låg kvalitet definieras av kunden. Vem som är kund beskrivs av
Juran (1992): ”Varje person som påverkas av en process eller en produkt är en
kund. Kunder kan vara både interna kunder och externa kunder”.
 

 Vidare menar Bergman och Klefsjö (1995) att för att kunna tillfredsställa den
externa kunden (hög extern kvalitet) måste företaget också tillfredsställa de
interna kunderna (hög intern kvalitet). En låg intern kvalitet innebär nämligen
störningar bland annat i form av omkonstruktioner, omkörningar, kassationer
och förseningar med allt vad detta medför i produktivitetsförluster och höga
kostnader. Ett försök att åstadkomma en hög extern kvalitet trots en låg intern
kvalitet är dömt att misslyckas.
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3.2 Kvalitet och lönsamhet
Som nämns i kapitel 3.1 räcker det inte att enbart satsa resurser på att åtgärda
identifierade externa kvalitetsbrister. De interna kvalitetsbristerna är också
viktiga, om inte viktigast att åtgärda. De interna kvalitetsbristerna blir, när de
levereras till kund, externa kvalitetsbrister. Att åtgärda de interna kvalitets-
bristerna före leverans kräver troligtvis mindre resurser än att försöka
identifiera de externa kvalitetsbrister och därefter åtgärda dem, med alla extra
kostnader detta medför såsom garantikostnader och i vissa fall förlorat
anseende.

3.2.1 Förbättrad kvalitet ger ökad lönsamhet
 Enligt Deming (1991) beskriver flödet i figur 3.1 hur ökad kvalitet hos en
produkt (vara eller tjänst) skapar högre intäkter för företaget.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3.1. Hur förbättrad kvalitet skapar ett mer lönsamt företag (fritt efter
Deming, 1991, s 3).
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 En variant på temat beskrivs av förstärkningscykeln, se figur 3.2, vilken
illustrerar hur hög kvalitet skapar ett säljande rykte i företagets favör.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2. En förstärkningscykel som beskriver hur gott rykte påverkar
försäljningen (Bergman & Klefsjö, 1995, s 299 efter Senge, 1990).
 

 Det omvända, att kunder blir missnöjda, kan vara ett hinder för företag om det
vill fortsätta att expandera. Bergman och Klefsjö (1995) menar att det i
allmänhet är mycket dyrare att få en ny kund än att behålla en gammal kund
som är förtjust över det produkter och den totalupplevelse hon eller han
tidigare har erfarit från företaget. En vanlig tumregel är att det kostar ungefär
fem gånger så mycket att skaffa en ny kund som att behålla en gammal.
 

 Bergman och Klefsjö säger att det alltid finns ett sätt att åstadkomma högre
kvalitet till lägre kostnad. Det är inte kvalitet, utan bristen på kvalitet som
kostar pengar för ett företag. Därför menar Höglund och Rindstål (1995) att
kvalitetskostnad är ett missvisande begrepp.
 

3.2.2 Kvalitetskostnad eller kvalitetsbristkostnad, val av
nomenklatur

 Morse (1993) menar att före en produkt tas i produktion kan man göra två val
med avseende på kvalitet. Det ena är att man kan planera för att tillverka
produkter hög kvalitet och därmed få högre tillverkningskostnader, och det
andra är att planera för att tillverka produkter med låg kvalitet och därmed få
lägre kostnader. När en produkts kvalitetskrav är beslutad samt implementerad
i produkten så är kvalitetskostnader både kostnaden för försäkran om att
kvaliteten uppnås samt kostnader på grund av att kvalitet ej infinner sig.
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 Vid 1982 års ”National Conference for Quality” var en av huvudpunkterna att
begreppet kvalitetskostnad inte bör användas eftersom högre kvalitet medför
ökade vinster, inte ökade kostnader. Några förslag på ny benämning var ”poor
quality cost”1 eller ”cost of poor quality”2 (Campanella, 1990).
 

 I denna rapport har begreppet kvalitetsbristkostnad valts att användas när
kostnader vilka beror av bristande kvalitet åsyftas.
 

3.2.3 Beskrivning av kvalitetsbristkostnader
Några författares beskrivningar av kvalitetsbristkostnader:
• Noz, Redding och Ware (1983) anser att kvalitetsbristkostnader är alla de

kostnader som uppkommer på grund av defekta produkter, kostnaden
associerad med att tillverka dessa defekta produkter, samt att hitta, reparera
och undvika defekter. Kostnaden för att göra godkända produkter ingår inte.

• Campanella och Corcoran (1983) säger att varje kostnad som inte skulle
spenderas om kvalitet var perfekt ger bidrag till kvalitetsbristkostnaden.

• Morse (1983) säger att företag inför inspektioner, processkontroller och
utbildning på grund av att bristande kvalitet. Dessa extra kostnader är
kvalitetsbristkostnader.

Sörqvist (1998) ger följande definition av kvalitetsbristkostnader:

Vad som är kvalitetsbristkostnader ska definieras av den egna organisationen
anser Juran och Gryna (1988). Vidare anser Juran och Gryna att det är omöjligt
att skapa en standarddefinition för alla organisationer. Strikt definierat är dock
kvalitetsbristkostnader interna och externa felkostnader.
 

                                          
1 Översätts på svenska till ”kvalitetsbristkostnad”
2 Översätts på svenska till ”kostnader på grund av bristande kvalitet”

De totala förluster som orsakas av
företagets produkter och processer därför

att dessa ej är perfekta
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 Dale och Plunkett (1995) anser att existerande definitioner inom litteraturen
inte ger företagen någon hjälp när de ska ta fram sina kvalitetsbristkostnader.
Det saknas en definition vilken kan vägleda företaget i sitt arbete med att
identifiera kvalitetsbristkostnaderna. Dale och Plunkett ger ett exempel på
problem som kan uppstå när kassationer ska beräknas. Ska en kassations-
kostnad beräknas som:
• 100% av materialkostnaden samt 50% av tillverkningskostnaden oavsett i

vilket steg av tillverkningsprocessen produkten kasseras?
 eller
• all materiel som kasseras oavsett om det är definierat som kassation i

systemet eller ej, om kassationen är planerad eller ej, om kassationen beror
av felaktig design eller ej, om kassationen beror av att material som köpts
varit felaktigt eller att produkten eller artikeln har blivit tillverkad eller
bearbetad fel vilket leder till att den måste kasseras?

 

3.2.4 Förbättra verksamheten med hjälp av kvalitetsbristkostnader
 Enligt Campanella (1990) är huvudtanken bakom kvalitetsbristkostnadsmät-
ningarna att varje kvalitetsbrist kan kvantifieras i en kostnad för företaget.
Atkinson och Hawley (1995) säger att syftet med en kvalitetsbristkostnads-
undersökning är att identifiera signifikanta förbättringsmöjligheter, inte att ut-
veckla ett nytt ekonomisystem eller att starta en häxjakt på folk och
avdelningar som har höga kvalitetsbristkostnader.
 

 Det går alltid att förbättra verksamheten, men det gäller att veta vad som ska
förbättras. Här är mätning av kvalitetsbristkostnader ett bra hjälpmedel säger
Höglund och Rindstål (1995). Påståendet utvecklas av Dale och Plunkett
(1995). Genom att mäta kvalitetsbristkostnaderna, där mätning är det första
steget mot att få ökad kontroll och därmed kunna förbättra verksamheten, ser
organisationer hur stora kostnaderna är men framför allt var förbättringsmöjlig-
heterna finns, vilket är det viktiga för organisationen.
 

 Sörqvist (1998) anser att genom att kvantifiera bristerna i kronor och ören
skapas en förståelse och acceptans hos ledning och operatörer för att bristerna
bör åtgärdas så att företaget kan minska sina kostnader och samtidigt höja sin
kvalitet.
 

 Höglund och Rindstål (1995) menar att om kvalitetsbristkostnaderna sätts in i
exempelvis ett paretodiagram, får organisationen en möjlighet att prioritera
mellan olika förbättringsområden och på så sätt läggs resurserna där de gör
mest nytta. Sörqvist (1998) menar att utifrån denna strukturering av
kostnaderna kan företaget därefter gå djupare och finna problemorsakerna till
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varför kvalitetsbristkostnaderna uppkommer inom området. Vid mätning av
kvalitetsbristkostnader och kvalitetsbrister fås även en konkret utgångspunkt
från vilken uppföljningar senare kan göras. Frågor som kan besvaras är: ”Når
vi uppsatta mål?”, ”Är våra förbättringsåtgärder effektiva?”
 

3.2.5 Varför kvalitetsbristkostnader inte elimineras
 Dale och Plunkett (1995) menar att det existerar en tro att information om
kvalitetsbristkostnader tillsammans med deras fördelning, med lätthet kan tas
fram ur ekonomisystemet om organisationen så önskar. Men så är inte fallet.
Organisationer har haft svårt att mäta kvalitetsbristkostnader som inte rutin-
mässigt rapporteras av ekonomi- eller produktionssystem säger Atkinson och
Hawley (1995). Atkinson och Hawley har även sett att nuvarande konton ofta
innefattar mindre än 20% av de totala kvalitetsbristkostnaderna.
 

 Gustafsson (1994) säger att ekonomisystem i första hand är konstruerade för
att tillgodose lagar och förordningar. Dale och Plunkett (1995) preciserar detta
när de säger att ekonomisystemet inte är uppbyggt för att kunna mäta eller
presentera kvalitetsbristkostnader. Morse (1983) förklarar varför så är fallet.
Bokföringsstrukturer ger nämligen inte den segregering av kostnader som
krävs för att man ska kunna mäta kvalitetsbristkostnaderna. Element vitala för
en kvalitetsbristkostnadsundersökning förblir gömda i systemet.
 

 Ytterligare några orsaker till att kvalitetsbristkostnader fortfarande är dolda
och därav ej åtgärdade är:
• att många av kvalitetsbristkostnaderna är fast förankrade och accepterade

inom företaget (Atkinson & Hawley, 1995)
• att organisationer anser att det inte finns nog med resurser för att ta tag i

kvalitetsbristkostnaderna (Dale & Plunkett, 1995)
• att det fortfarande är många som undrar hur man egentligen inför kvalitets-

bristkostnadskonceptet (Robison, 1997).

3.2.6 Ekonomisk modell för kvalitetsbristkostnader
 Enligt Sörqvist (1998) är en vanlig fråga: ”Hur mycket kan en organisation
investera i förbättringsåtgärder och fortfarande vara lönsam?” Sörqvist
fortsätter och säger att ibland hänvisar människor till ”överkvalitet”, och menar
med det att det går att nå en för hög kvalitetsnivå. Traditionellt har försök
gjorts, för att nå en balanserad nivå mellan förebyggande kostnader och
felkostnader, så kallad optimal nivå.
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 Sörqvist (1998) säger att faktorer viktiga för att kunna sätta upp en optimal-
kostnadsanalys kontinuerligt förändras med tiden, beroende på att kundernas
krav förändras, tekniken utvecklas samt konkurrensen hårdnar. I praktiken
medför detta att en analys av optimalläget är mycket svårt. Kvalitet, vilken
bedöms som bra idag, kan upplevas som dålig kvalitet i morgon. Från detta
perspektiv bör kvalitetsarbetet istället vara av kontinuerlig karaktär där
organisationen konstant försöker anpassa sig till de ökade kvalitetskraven samt
försöker få en så bra position som möjligt i relation till konkurrenterna.
 

 Om komplett information var tillgänglig skulle det troligtvis visa sig att den
optimala nivån uppkommer vid mycket låg felkvot. Detta beror på att den
totala kvalitetsbristkostnaden skulle bli enormt hög om den även innehöll
kostnader för dåligt renommé tillsammans med kostnader för förluster av
existerande och potentiell inkomst. I många fall skulle därmed den optimala
felkvoten vara belägen mycket under den nivå som dagens teknik kan prestera,
se figur 3.3.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3. Tekniskt möjlig felkvot (Sörqvist, 1998, s 134).
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 Utifrån ovanstående resonemang anser Sörqvist (1998) att kvalitetsaktiviteter
normalt sätt är lönsamma, om de utförs på ett effektivt sätt. Dock understryker
Sörqvist att organisationen måste ses som en enhet för att grafen ska gälla, ty
suboptimering kan medföra en förlust istället för vinst.

3.3 Olika synsätt på kvalitetsbristkostnader
 Beroende på vilken syn man har på kvalitetsbristkostnader delas de in på olika
sätt. Det mest populära sättet i den studerade litteraturen är att dela in identi-
fierbara kostnader i klasser. Syftet med indelningen är att en sänkning av de
totala kvalitetsbristkostnaderna enkelt ska kunna identifieras. Det andra
tillvägagångssättet är att dela in kvalitetsbristkostnaderna i nivåer och där även
ta med kvalitetsbristkostnader vilka inte går att identifiera.
 

3.3.1 Uppdelning i klasser
 Sörqvist (1998) hänvisar till Feigenbaum (1956) då han delar in kvalitetsbrist-
kostnader i fyra olika klasser: förebyggande kostnader, kontroll-och test-
kostnader, externa felkostnader och interna felkostnader. Campanella och
Corcoran (1983) skriver att syftet med modellen är att en ökning av före-
byggande kostnader ska leda till en minskning av felkostnader inom företaget
och därmed sänka de totala kvalitetsbristkostnaderna. Detta visualiseras genom
att den senare stapeln i figur 3.4 blir lägre. Enligt Sörqvist (1998) görs klassi-
ficeringen även för att förebyggande kostnader ska kunna jämföras mot övriga
kvalitetsbristkostnader, och därigenom hjälpa till att finna den optimala nivån
för kvalitetsarbetet utifrån den ekonomiska modellen, se figur 3.3.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3.4. Total kvalitetsbristkostnad kan minskas genom att lägga resurser på
förebyggande åtgärder (Fritt efter Sörqvist, 1998, s 33).
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 Morse och Roth (1987) skriver att kvalitetsbristkostnadssystem är till för att
hjälpa organisationen förbättra kvaliteten. För att nå detta syfte ska systemet
inte vara begränsat av de fyra klasserna om andra klassificeringar är bättre för
organisationen. Eftersom kvalitetsbristkostnader är ett ledningsverktyg ska det
designas så att det anpassas på bästa sätt till organisationen.
 

 Dale och Plunkett (1995) säger att tidsglappet mellan förebyggande kostnader
och exempelvis externa felkostnader såsom garantikostnader, inte har någon
relation, då glappet i tid mellan dem är för stort för att någon relation ska
kunna identifieras. Detta medför att det är svårt att sammanställa kvalitetsbrist-
kostnaderna i fyra klasser.
 

 Dale och Plunkett (1995) säger även att indelning i de fyra klasserna ofta görs
efter att insamlingen är utförd och den görs därför att kvalitetspersonalen vill
göra det. Indelningen ger inget extra till organisationen i form av vilja till
handling utan är onödigt arbete. Vidare medför en sådan kategorisering att
organisationen eventuellt glömmer bort att även fokusera på externa kunder,
externa fel samt på fel från leverantörer, och istället bara ser de interna felen.
Det existerar dock vissa fördelar. Uppställningen gör att det är lätt att förstå
siffrorna, rapporter kring kvalitetsbristkostnader blir lika vilket kan leda till en
sund handlingsplan. Vidare är kategoriseringen vida accepterad samt skapar ett
gemensamt språk som kan vara till hjälpa vid diskussioner om vad som är
kvalitetsbristkostnader och vad som inte är det.
 

 Sörqvist (1998) refererar till Sandholm (1995) när han skriver att den idag
vanligaste indelning av kvalitetsbristkostnader är i kontroll/test, interna och
externa felkostnader. Exempel på dessa är:
• Kontroll/test är kostnaden för att undersöka att rätt kvalitet levereras i alla

nivåer och steg. Exempel är kostnader för slutkontroll, kontroll av köpt
gods och service, slutkontroll av tillverkad produkt. Det inkluderar
kostnader för inspektioner, mätutrustning, processanalys, kapabilitetsstudier
och mätningar av kvalitetsbristkostnader.

• Interna felkostnader är kostnaderna vilka beror av avvikelse från önskad
kvalitetsnivå vilket upptäcks före leverans till extern kund. Exempel är
kostnader som uppkommer på grund av produktutvecklingsfel, planerings-
fel, fel i produktion, administrativa fel och fel som uppkommer på grund av
dålig ledning.

• Externa felkostnader är kostnaderna vilka beror av avvikelse från önskad
kvalitetsnivå vilket upptäcks efter att produkten levererats till extern kund.
Exempel är kostnader som uppkommer på grund av klagomål, returer,
omarbetningar, garantikostnader och förlorad inkomst.
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3.3.2 Uppdelning i nivåer
 Enligt Sörqvist (1998) är vissa kvalitetsbristkostnader enkla att identifiera
medan andra aldrig kan identifieras. Därav är en uppdelning av kvalitetsbrist-
kostnaderna i fem nivåer lämplig för att på så sätt visualisera de kvalitetsbrist-
kostnader vilka aldrig går att identifiera.
 

 

 

 

 1.Traditionella/uppenbara
 

 2.Dolda kvalitetsbristkostnader
 3.Förlorad inkomst
 4.Kundkostnader
 5.Socialekonomiska kostnader
 

 

Figur3.5. Kvalitetsbristkostnader indelade i fem nivåer (Sörqvist, 1998, s 37).
 

 1.Traditionella/uppenbara kvalitetsbristkostnader
 Dessa kostnader mäts redan av dagens system. De består ofta av
sporadiska fel medan kroniska fel förblir gömda. Kostnaderna
består mest av justeringar, garantikostnader, kassationer, inspek-
tionskostnader med flera.

 2.Dolda kvalitetsbristkostnader
 Detta är kostnader som direkt påverkar organisationen men som
ekonomisystemet inte visar. Kostnaderna finns ofta under direkta
löner, omkostnader eller direkt material, i ekonomisystemet.

 3.Förlorad inkomst
 Detta är den förlorade inkomst som uppkommer exempelvis på
grund av att organisationen släpper ut produkter på marknaden
vilka inte tillfredsställer de externa kunderna. Det kan gestalta sig i
förlorad goodwill, förlorade presumtiva kunder etc.

 4.Kundkostnader
 Detta är kostnader som kunden själv får stå för på grund av
exempelvis produktionsstopp, funktionen hos produkten är defekt
etc. Dessa kostnader har nära samband med förlorad inkomst, då
kunden vid exponering för felen tappar förtroende för organisa-
tionen.
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 5.Socialekonomiska kostnader
 Detta är kostnader som samhället råkar ut för exempelvis på grund
av att företaget går dåligt till följd av för låg kvalitet på sina
produkter. Detta leder till ökad arbetslöshet vilket belastar sam-
hället.

 

 Man ska vara medveten om att det troligtvis bara går att mäta nivå 1 och nivå 2
av kvalitetsbristkostnaderna. Detta är viktigt att komma ihåg säger Sörqvist
(1998), och hänvisar till Kume (1988), då det är i relation med totala förlusten
på grund av kvalitetsbristkostnader som investeringar för att höja kvalitet ska
göras. Om organisationen bara koncentrerar sig på det som går att mäta är det
lätt att den endast ser och upplever de interna kvalitetsbristkostnaderna.

3.4 Tillvägagångssätt vid kvalitetsbristkostnadsmätningar
 I litteraturen ges en rad olika förslag på vad man bör beakta vid en kvalitets-
bristkostnadsmätning. I följande kapitel tas några av dessa tankar och påstå-
enden upp. Tillsammans ger dessa tankar och påståenden en bild av vad man
bör tänka på vid en mätning av kvalitetsbristkostnader.
 

3.4.1 Definiera mätningens syfte
 Dale och Plunkett (1995) säger att det existerar ett stort antal tillvägagångssätt
vilka organisationer kan använda sig av vid kvalitetsbristkostnadsmätningar.
Dale och Plunkett understryker att tillvägagångssättet som väljs styrs av syftet
med undersökningen samt av vilka som ska ta del av det slutliga resultatet.
Tillvägagångssättet skall alltid anpassas till organisationens behov. Atkinson
och Hawley (1995) säger att en kvalitetsbristkostnadsundersökning kan göras i
flera olika grader av detaljrikedom, beroende på kraven från företaget.
Användbarheten av informationen måste jämföras mot kostnaden för att få
fram den, så väl som mot organisationens strategi och ekonomiska krav.
 

 Dale och Plunkett (1995) anser att före mätning av kvalitetsbristkostnader bör
organisationen definiera varför man gör mätningen. Om till exempel målet är
att bara identifiera de högsta kvalitetsbristkostnaderna räcker grova uppskatt-
ningar av kända problemområden. Om målet istället är att ta fram en procent-
sats för hur mycket kvalitetsbristkostnaderna ska minskas, blir det nödvändigt
att mäta alla kvalitetsbristkostnader för att vara säker på att kostnaderna
verkligen minskar och inte bara flyttas till någon annan kostnadspost. Om mät-
ningen är tänkt att upprepas vid en senare tidpunkt är det viktigt att bygga upp
tillvägagångssättet så att det går att jämföra kostnaderna från gång till gång.
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 Dale och Plunkett (1995) anser vidare att utan klara definitioner och överens-
kommelser kan arbetet bli svårt att genomföra, då förvirring och miss-
tolkningar kan uppstå under arbetet. Juran och Gryna (1988) säger att
definitionen ska bygga på organisationens nuvarande begreppsbildning samt
alla inom organisationen ska vara ense om att de kostnader som företaget
ämnar mäta är kvalitetsbristkostnader.
 

3.4.2 Hur kvalitetsbristkostnader identifieras
 Noz, Redding och Ware (1983) anser att gott omdöme bör komma före hög
exakthet, ty trots att litteraturen beskriver hur en mätning går till har kvalitets-
bristkostnadsmätningar visat sig svåra att göra i praktiken.
 

 Sörqvist (1998) menar att en analys av kvalitetsbristkostnaderna till största
delen ska vara uppbyggd av redan tillgänglig data plus uppskattningar av de
övriga som inte är tillgängliga, om detta inte kräver för mycket resurser. Upp-
skattningarna ska göras av de anställda som är bäst informerade inom varje
område för att på så sätt få fram mest tillförlitliga data. Uppskattningar ger
vissa avvikelser från det verkliga värdet, men det gör inget då denna teknik
främst används för att ge en generell bild av storleken och fördelningen av
kvalitetsbristkostnader. I jämförelse med ett system vilket kontinuerligt mäter
kvalitetsbristkostnaderna ska man inte glömma bort att mätningar ofta börjar
med någon typ av uppskattning.
 

 Sörqvist (1998) anser att samma ambition ska gälla genom hela arbetet, det vill
säga en gemensam nivå på de fakta vilka samlas in ska eftersträvas. Kroehling
och Petersek (1986) skriver att framräknandet av kvalitetsbristkostnaderna bör
ske på ett så korrekt och accepterat sätt som möjligt inom organisationen,
annars blir rapporten inte trovärdig. Dale och Plunkett (1995) anser att
exakthet och korrekthet är viktiga kriterier i en undersökning av kvalitetsbrist-
kostnader, men att precisionen oftast beror på orsaker som ligger utanför
undersökarens kontroll. Daisley, Plunkett och Dale (1984) menar att
kostnadernas tillförlitlighet beror av kvaliteten i underliggande data.
Kunskaper om hur data är framtagen, och syftet data används för, kan ge en
god indikation på vilken grad av precision som förväntas. Felaktigheter ska
dock aldrig tas med i materialet.
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 Dale och Plunkett (1995) hävdar att en initial undersökningen av kvalitetsbrist-
kostnader, med mycket uppskattade kvalitetsbristkostnader, bara fyller en
funktion. Den visar på att kostnaderna finns. Identifikationen går inte att
använda igen eller jämföra mot vid en ny kvalitetsbristkostnadsmätning. Den
är till största delen uppbyggd kring uppskattningar, ibland införda i matriser
för varje avdelning och har gått relativt fort att ta fram vilket gör att den inte är
nog underbyggd.
 

 Dale och Plunkett (1995) hävdar att det normala tillvägagångssättet vid in-
hämtning av informationen är att hämta den ur ekonomisystemet, företags-
system, standarder, specifikationer och speciellt framtagna data eller uppskatt-
ningar. Murthy (1983) anser att för att få in kvalitetsbristkostnader kan fråge-
formulär delas ut. De ska distribueras till de personer som slutligen ska
använda sig av rapporten. Dessa kommer tack vare förfarandet lita på de
uppgifter som senare presenteras, i och med att de själva bidragit med svar.
 

3.4.3 Att redovisa identifierade kvalitetsbristkostnader
 Dale och Plunkett (1995) hävdar att informationen som tas fram ska
presenteras på sådant sätt, att den som det presenteras för direkt kan använda
den. Desto högre upp i hierarkin inom företaget, desto mer ska kostnader
redovisas. Det bästa är om kvalitetsbristkostnadsrapporten visar på möjligheter
till kostnadsbesparingar vilka leder till ökad vinst.
 

 Juran och Gryna (1988) säger att ibland kan det förekomma att en viss tillfällig
kvalitetsbristkostnad blir mycket stor. Denna kostnad kan medföra att
kostnadsbilden blir felaktig. Den bästa metoden vid en sådan händelse är att
lägga kostnaden utanför själva beräkningen så att den inte drar upp eller ner ett
område på ett felaktigt sätt. Finansiella rapporter brukar vara uppbyggda på
detta sätt.

 Daisley, Plunkett och Dale (1984) anser att samtliga kostnader som går att
identifiera bör redovisas, tillsammans med kostnader vilka existerar men som
inte kan kvantifieras. Det sistnämnda är viktigt eftersom feltolkningar kan
göras om endast vissa kostnader redovisas. Denna redovisning av icke kvanti-
fierbara kostnader leder till att de inte glöms bort och att senare försök att mäta
dem görs.

 Campanella och Corcoran (1983) hävdar att hur man analyserar och ställer upp
siffrorna inte är så viktigt. Det viktiga är att de ställs upp utifrån hur organisa-
tionen vill se dem.
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3.4.4 Problem att vara medveten om vid mätning av kvalitetsbrist-
kostnader

 Juran och Gryna (1988) anser att argumentation kring att ta med kontro-
versiella3 kostnader i en mätning av kvalitetsbristkostnader kan resultera i en
”tillbakagång” för hela studien. Tas kontroversiella kostnader med i under-
sökningen kan hela arbetet bli betraktat som tvivelaktigt och det kan verka som
att kostnaderna enbart är medräknade för att höja slutkostnaden. Detta medför
att projektet inte får någon genomslagskraft. Erfarenhet visar att kontro-
versiella kostnader inte behöver tas med i kostnadsbilden för att arbetet ska få
en god genomslagskraft, se figur 3.3.
 

 kvalitetsbristkostnader
 

 Typ av kostnader
 

 

 kontroversiella kvalitetsbristkostnader
 

 Figur 3.3. Gråzon av kontroversiella kvalitetsbristkostnader vilka kan vara av
kontroversiell karaktär (Sörqvist, 1998, s 56).
 

 Kroehling och Petersek (1986) menar att det kan vara riskabelt att ta bort allt
för många av de kostnader som människorna i organisationen inte anser vara
kvalitetsbristkostnader. Ett sådant förfarande kan innebära att arbetet inte
identifierar hur stora kvalitetsbristkostnaderna egentligen är. Därför är det
bättre att alla kostnader ses som kvalitetsbristkostnader, tills motsatsen är
bevisad.
 

 Sörqvist (1998) å sin sida menar att organisationer själva måste bestämma hur
de ska behandla de kontroversiella kostnaderna då det inte finns något enkelt
svar på hur organisationerna bör gå tillväga.
 

 Några specifika problem vid rapportering av kvalitetsbristkostnader är:
• att mycket av informationen är subjektiv. Kostnaden för exempelvis den tid

en chef lägger ned på kontroll/test och förebyggande aktiviteter, kan vara
framtagen med hjälp av uppskattningar av nedlagd tid (Morse, 1983)

• att viktiga kostnader saknas i undersökningen. En av de största externa
kostnaderna är förlorad inkomst. Tyvärr går det inte att exakt ta fram denna
siffra och därför är de nästan aldrig med i en undersökning (Morse, 1983)

                                          
3 Kostnader som inte accepteras av alla som kvalitetsbristkostnader
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• att vissa kostnader, även direkta kassationer, kan ibland vara svåra att mäta
och samla in (Dale & Plunkett, 1995)

• att det kan vara svårt att få fram kvalitetsbristkostnader därför att uppgifts-
lämnarna är rädda för att siffrorna ska användas mot dem (Dale & Plunkett,
1995)

• att viktig information inte alltid syns i siffror. I synnerhet gäller det kundens
upplevelser av organisationens varor och tjänster Höglund och Rindstål
(1995).

3.4.5 Att analysera identifierade kvalitetsbristkostnader
 Enligt Morse och Poston (1986) kan kvalitetsbristkostnader missbrukas.
Kostnaderna måste därför ses som ett verktyg och inget annat. Bara själva
kostnaderna säger inget om hur man ska lösa problemet. Kunskap och
professionella bedömningar är vad som krävs för att minska dem.
 

 Daisley, Plunkett och Dale (1984) säger att storleken hos kostnaderna ofta
anses vara det som är betydelsefullt, medan det egentligen är storleken kopplad
med relevans och potential till reducering som bestämmer hur pass betydelse-
full kostnaden är. Det är bättre att åstadkomma en liten procentuell minskning
av en stor kostnad än en stor procentuell minskning av en liten kostnad.
Strategin ska därför vara att koncentrera sig på de stora kostnaderna.
 

Campanella och Corcoran (1983) säger att när man väl fått fram vad man vill
minska eller få bort, måste man noggrant bestämma hur man ska gå tillväga.
Det måste för varje kvalitetsbristkostnad och dess orsak, individuellt bekräftas
att det betalar sig att ta bort just den kostnaden. Sörqvist (1998) menar att en
paretoanalys visar vilka problem som organisationen först bör angripa för att
nå bästa effekt. Från denna analys rankas sedan varje projekt utifrån dess av-
kastning, storleken av förbättring och grad av nödvändighet att detta område
förbättras. På så sätt får organisationen fram vilket projekt som först bör
initieras.

 Sörqvist (1998) anser att en studie av ett företags kvalitetsnivå uttryckt i
kostnader är det enda sättet genom vilket man kan jämföra problem i olika
delar av verksamheten med varandra, eftersom pengar är den enda storheten
som är gemensam genom hela företaget. Sörqvist menar att om valet blir någon
annan storhet är det lätt att det uppstår suboptimeringar.
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 Dale och Plunkett (1995) menar att det finns en rad begränsningar med att
använda absoluta kvalitetsbristkostnader. Det går inte att jämföra absoluta
kostnader med varandra eftersom det troligtvis under insamlingsperioden och
även senare skett förändringar av människor, processer och produktion inom
organisationen.
 

Morse (1983) säger att en minskning av kvalitetsbristkostnader inte behöver
betyda att kvaliteten har förbättrats. Variation i aktivitet kan göra jämförelsen
mellan olika perioder svår. En minskning eller ökning av kvalitetsbristkost-
naderna kan bero av en minskning eller ökning av en viss aktivitet. Därför
gäller det att använda bra kostnadsbaser så att själva indexet går att jämföra
mellan olika perioder.
 Höglund och Rindstål (1995) menar att oftast ger inte de uppmätta kvalitets-
bristkostnaderna en klar bild av kvalitetsläget. För att de ska kunna bedömas
bör de ses i förhållande till något och anpassas till omfattningen på den verk-
samhet kostnaderna berör. Ett effektivt sätt att göra detta är att beräkna
relationstal4. Relationstal innebär att kvalitetsbristkostnaderna ställs i för-
hållande till en bas. Dale och Plunkett (1995) skriver att de mest populära
basmåtten är årliga bruttoomsättningen följt av den årliga tillverknings-
kostnaden för organisationen. Andra användbara basmått är antal producerade
enheter, processkostnader och vinsten. Campanella och Corcoran (1983)
skriver att indexen bör göras oproportionerliga, det vill säga att de inte ökar
eller minskar därför att produktionen ökar eller minskar.

3.4.6 Hur identifierade kvalitetsbristkostnader kan minskas
 Kroehling och Petersek (1986) anser att det inte finns någon bättre metod att
redovisa kvalitetsbristkostnader än genom att visa dem per avdelning. Detta
medför nämligen att avdelningen upplever att den åtminstone måste försöka
minska sina kvalitetsbristkostnader.
 

 Juran och Gryna (1988) skriver att tron att organisationen får en kostnads-
reducering enbart genom att publicera hur stora kvalitetsbristkostnader en viss
funktion eller avdelning har, är en illusion. De publicerade siffrorna stimulerar
inte till handling. Att identifiera specifika förbättringsprojekt är nödvändigt
men otillräckligt. En strukturerad process för kvalitetsförbättringarna måste tas
fram.
 

                                          
4 relationstal = nyckeltal, index
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 Sörqvist (1998) anser att det första identifieringsprojektet inte bör vara för
stort och komplext. Sannolikheten att lyckas är större om det första identi-
fieringsprojektet är av mindre karaktär, vilket vid ett lyckat arbete bygger upp
motivationen, vilket skapar viljan att i framtiden fortsätta med svårare upp-
gifter.

Atkinson och Hawley (1995) skriver att erfarenheten visar att den första under-
sökningen av kvalitetsbristkostnader identifierar fler förbättringsmöjligheter än
vad organisationen kan ta tag i. Därför ska den initiala handlingskraften läggas
på utbildning samt på identifiering av signifikanta förbättringsmöjligheter.
 

Sörqvist (1998) anser att projekt bör vara den arbetsform som används vid
kvalitetsförbättringar, där projektgruppens medlemmar kommer från olika
områden inom organisationen. Detta därför att flera av orsakerna bakom
kvalitetsbristerna är tvärfunktionella och har sitt ursprung i hur organisationens
olika system5 är uppbyggda.

                                          
5 Kvalitetssystem, ledningssystem (författarens anmärkning)



Kapitel 4. Företaget Scania AB

-26-

4 Företaget Scania AB
 För att ge läsaren en bild av organisationen där arbetet utfördes, ges här en kort
introduktion till Scania AB och motortillverkningen.
 

 Följande fakta är hämtad från broschyrerna ”Miljöredovisning Scania 1997”,
”Årsredovisning Scania 1997”, ”Styrka på väg, Scania som affärsidé, 1997”,
”Det globala Scania, 1997” samt från Scaniamuseets guidematerial och Scanias
interna fickkalender.
 

4.1 Scanias historik
 Scania grundades 1891 och har fram tills idag levererat mer än 800 000
lastbilar och bussar för tunga transporter. Från allra första början tillverkades
järnvägsvagnar och cyklar. Ett tag till och med personbilar.
 

 1902 tillverkades den första lastbilen i Södertälje.
 1911 bildades Scania-Vabis, då Scania gick samman med Vagnfabriks-

aktiebolaget i Södertelge (Vabis), och Scanias varumärke tillkom.
 1921 rekonstruerades Scania-Vabis efter en konkurs.
1925 gjorde Scania-Vabis sin sista passagerarbil, för att senare fokusera

på tunga lastbilar, bussar och industri-marinapplikationer.
1945 blev lastbilar huvudproduktionsområdet. Företaget

började exportera mer och mer utanför Skandinavien.
1946 såldes den första lastbilen i Holland.
1953  introducerades Scanias produkter i Brasilien, vilka hade

tillverkats i Södertälje men satts samman i Brasilien.
 1957 börjar tillverkning i Brasilien.
 1969 slogs Saab och Scania samman till Saab-Scania.
 1993 blev Scania ISO 9000 certifierade.
 1995 blev Scania åter igen ett självständigt bolag.
 1996 noterades Scania på Stockholms Fondbörs samt New
York Stock
 Exchange.
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4.2 Scania idag
 Scania är det fjärde största märket på världsmarknaden för tunga lastbilar, och
det tredje största i Europa. Scaniabussar är det tredje största märket i världen.
 Av företagets produkter säljs 95% utanför Sverige.

4.2.1 Moderbolaget
Scanias affärsidé är:
 ”Scania verkar huvudsakligen inom området fordon avsedda för tung gods-
och persontransporter. Produkterna skall vara ledande vad avser kvalitet,
prestanda och miljö för att kunna ge kunderna bästa möjliga transport-
ekonomi. Genom hög kostnadseffektivitet i produktutveckling, produktion och
marknadsföring samt genom en stark global marknadsposition är det Scanias
ambition att växa med uthållig lönsamhet.”

 Scania producerar lastbilar med en totalvikt över 16 ton, avsedda för fjärr- och
distributionstrafik samt anläggningstransporter. Vidare tillverkar Scania även
bussar samt marin- och industrimotorer. Scanias produkter är uppbyggda kring
ett enhetligt modulsystem. Systemet är utvecklat under många år med ambi-
tionen att hålla nere antalet komponenter. All produktion är kundorderstyrd,
det vill säga inget tillverkas förrän en kund lägger en order.
 

 Scania är idag ett globalt företag, med produktionsanläggningar i Sverige,
Danmark, Nederländerna, Frankrike, Argentina och Brasilien, samman-
sättningsfabriker i ytterligare tiotal länder. Scania har totalt verksamhet i mer
än 100 länder. Vidare har Scania ett enda produktionssystem för hela världen.
Det innebär att de har samma komponenter, samma produktspecifikationer och
samma tillverkningsprocesser, vare sig fordonet byggs i Europa eller Latin-
amerika. Detta innebär till exempel att en växellåda levereras från Argentina
till montering i såväl Brasilien som Mexiko som till europaproduktionen.
Totalt har Scania ca 23 800 anställda runt om i världen.
 

 Varje år investerar Scania i genomsnitt 700 miljoner kronor på forskning och
utveckling. Av dessa ägnas en betydande del åt miljörelaterade frågor. Centrum
för Scanias forskning och utveckling ligger i Södertälje.
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4.2.2 Scanias organisation
 Scanias organisation förändras kontinuerligt samt är inte officiell. En
översiktlig bild av Scanias organisation ges dock av figur 4.1.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 4.1 Översikt över Scanias organisation, 1 september 1998.
 

4.2.3 Motortillverkningen
 Även motortillverkningens organisation förändras kontinuerligt, och inte heller
deras organisation är officiell. En schematisk skiss över motortillverkningen
visas i figur 4.2.
 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 4.2 Motortillverkningens organisation 1 september 1998.
 

 Vid motortillverkningen arbetar ca 1000 personer. Chefen för ett verkstads-
område benämns verkstadsingenjör och chefen för en avdelning benämns
produktionsledare. Ett verkstadsområde består i genomsnitt av sex avdelningar.
 

 Antal komponenter hos den färdiga motorn består till största delen av externt
köpta komponenter. Samma förhållande gäller den totala tillverknings-
kostnaden för den färdiga motorn.
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 De olika verkstadsområdenas ansvarsområden:
 Bearbetning 1 Bearbetning av motorblock, cylinderhuvud m.fl.
 

 Bearbetning 2 Bearbetning av vevaxlar, vevstakar m.fl.
 

 Motormontering Montering av motorer samt kontrollerar motorer
 

 Logistik Planering och transport av utgående, inkommande och
internt material och produkter.

 

 Gjutning Gjutning av motorblock, cylinderhuvud m.fl.
 

 Kärntillverkning Tillverkning av kärnor i vilka bland annat motorblock
gjuts.

 

 Produktionsteknik Stödjer de olika verkstadsområdena med tekniskt
kunnande. Är utlokaliserade till respektive avdelning.

 

 

 



Kapitel 5.
Från identifikation av kvalitetsbristkostnader till färdig åtgärdsplan

-30-

5 Från identifikation av kvalitetsbristkostnader till
färdig åtgärdsplan

I följande kapitel presenteras hur arbetet utfördes. Med vissa undantag är
presentationen kronologiskt uppbyggd.

Arbetet började med att studera vilka kvalitetsbristkostnader som redan
identifierats inom motortillverkningen och därefter definierades vilka kvalitets-
bristkostnader som skulle identifieras. En enkät delades ut, kostnaderna
sammanställdes i kategorier och ett val gjordes av vilken kvalitetsbrist-
kostnadskategori som skulle analyseras närmare. Valet föll på kategorin ”Sena
inleveranser”. ”Sena inleveranser” analyserades närmare för att identifiera
orsakerna bakom kvalitetsbristkostnadernas uppkomst. När orsakerna identi-
fierats togs en projektplan fram, vilken i framtiden ska minska orsakernas
bidrag till kvalitetsbristkostnaderna vid motortillverkningen.

Efter varje moment gjordes en analys av identifierade fakta, vilket utnyttjades i
momentet efter. Därför är även rapporten upplagd på sådant sätt.

5.1 Identifikation av kvalitetsrelaterad dokumentation vid
motortillverkningen

För att identifiera existerande kvalitetsrelaterad dokumentation togs kontakt
med personal vid verkstadsområdet Bearbetning 2. Det som söktes var
kvalitetsrelaterad dokumentation vilken generellt används vid motortill-
verkningen. Om sådan dokumentation existerar borde den gå att identifiera vid
verkstadsområdet Bearbetning 2. Valet för identifikationen blev verkstads-
området Bearbetning 2, därför att de låg fysiskt nära arbetsplatsen för arbete
vilket underlättade kontakten. Det visade sig att det finns ett gemensamt sätt att
dokumentera kvalitetsrelaterade händelser och fakta, och det är i produktions-
rapporter. Men i dessa kan endast antal kassationer och orsakerna till att det
blev kassationer identifieras. Troligen existerar lokal kvalitetsrelaterad
dokumentation vid respektive avdelning, men detta har inte undersökts
närmare. Det finns dock ett undantag och det är den lokala databasen vid verk-
stadsområdet Motormonteringens avdelning Motorprovning. Denna används
vid motortillverkningen för att sprida kvalitetsrelaterade uppgifter inom motor-
tillverkningen.
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5.1.1 Identifiering av dokumentation
För att få en inblick i hur motortillverkningen arbetade togs kontakt med en av
produktionsteknikerna vid verkstadsområdet Motormontering. Under disku-
ssionen framkom att avdelningen ”Engine test” vid verkstadsområdet Motor-
montering har en lokal databas, i vilken fel hos provkörda motorer lagras.
Databasen innehåller felsymptomen som identifieras vid provkörningen av
motorn och fel som identifieras vid felsökningen på motorn. Felen som lagras i
denna databas kan bero av både externa och interna leverantörer och anses som
allvarliga, eftersom de identifieras på motorer färdiga att leverera. Ansvarig
avdelning underrättas om de felaktigheter de har levererat samt intern-
fakturerade för reparationskostnaden (personlig kommunikation med Christer
Lundh, 980819).

För att identifiera vilken kvalitetsrelaterad dokumentation som existerar vid
motortillverkningen togs först kontakt med produktionsledaren för avdel-
ningen ”Connecting rod” vid verkstadsområdet Bearbetning 2. Produktions-
ledaren presenterade avdelningens ekonomiska papper samt produktions-
uppföljning. Dessa ekonomiska papper innehåller produktionskostnad, kapital-
kostnad, räntor, kostnad för kassationer med mera. Produktionsuppföljningen
innehåller hur många godkända produkter som tillverkats tillsammans med
antal kassationer. För kassationerna finns orsaken angiven, det vill säga om
kassationen uppstått på grund av att materialet var dåligt eller om den berodde
på att produkten bearbetats fel. Det är operatörerna som matar in dessa fakta i
dokumentationen. (personlig kommunikation, Leif Östman, 980820).

Med avsikt att identifiera vilken kvalitetsrelaterad dokumentation som förs vid
Bearbetning 2 och som är generell för motortillverkningen togs kontakt med
verkstadsingenjören för Bearbetning 2. Det framkom att verkstadsområden vid
motortillverkningen använder en produktionsrapport, samma som produktions-
ledaren vid avdelningen ”Connecting rod” tidigare nämnt. I denna, vilken är en
lokal fil för respektive verkstadsområde, förs bland annat antal godkända
producerade produkter in tillsammans med antal kasserade produkter. Detta
system är kopplat till motortillverkningens övergripande produktionssystem.
Vid kassation av en produkt förs även orsaken bakom kassationen in. Orsaken
kan vara att materialet är felaktigt eller att kassationen har uppstått på grund av
ett operatörsfel eller processfel. Vidare blir verkstadsområdet internfakturerat
för felaktigt levererade produkter inom motortillverkningen (personlig
kommunikation, 980821, Martin Lundstedt).
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Produktionsledaren vid ”Quality, in-house manufactured parts” kontaktades för
att identifiera vilken kvalitetsrelaterad dokumentation de har, och som kan vara
användbar för arbetet. Avdelningen gör revisioner på tillverkade och bear-
betade produkter och ligger organisatoriskt sätt under Bearbetning 2. Följande
framkom (personlig kommunikation, 980831, Christer Leo):

• Korrigerande åtgärdsrapport, är det svar som avdelningen lämnar i ett
dokument, efter att de korrigerat identifierade fel hos artiklar, funna vid
revision.

• Undantag från krav6, är en begäran av dispens från tillverkningskrav, då
avdelningen inte klarar av att tillverka enligt de ställda kraven.

• Begäran om produktförändring7, är en begäran om att få ändra instruktioner
för en aktivitet därför att aktiviteten kan utföras på ett bättre sätt.

• Begäran om korrigerande åtgärd: Är ett dokument vilket skickas till den
organisation inom motortillverkningen vilken skickat felaktiga produkter.
Dokumentet beskriver vad som varit fel och den orsakande avdelningen ska
svara med vilken åtgärd de ämnar göra för att säkerställa att felet inte
upprepas och när felet ska vara avhjälpt. Detta system har ännu inte fullt ut
börjat utnyttjas.

Verkstadsingenjören för verkstadsområdet Motormontering hänvisade till
kvalitetsteknikern Lars Gartz vid verkstadsområdet. Lars Gartz meddelade att
det inte finns något gemensamt system för kvalitetsbrister eller kvalitetsbrist-
kostnader vid motortillverkningen. Det enda gemensamma dokumentations-
sättet som existerar idag och som kan utnyttjas för att identifiera kvalitets-
brister är produktionsrapporterna, och ur dessa kan kassationer identifieras.
När det uppstår exempelvis kvalitetsbrister inom motortillverkningen, är det
ofta produktionsteknikern och beredaren vid respektive avdelning som driver
projektet som ska lösa problemet. De skapar egen dokumentation för att lösa
problemet eller för att utveckla verksamheten senare och dessa är oftast lokala
för just den produktionsteknikern eller beredaren. Det har även hänt att två
personer vid ett verkstadsområde har arbetat med samma problem, utan
varandras vetskap. När problem uppstår tas ofta kontakt med orsakande
avdelnings ansvarige chef, och problemet löses (personlig kommunikation,
Lars Gartz, 980903).

                                          
6 Översättning av ”Exemption from requirement”
7 Översättning av ”Product change request”
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Som ett sista steg i identifieringen togs kontakt med motortillverkningens
controller eftersom ekonomisystemet är gemensamt för motortillverkningen.
Controllern gav beskedet att inga kvalitetsbrister eller kostnader därav finns att
finna i ekonomisystemet om de inte har speciella konton. Ekonomisystemet är
först och främst uppbyggt för att tillgodose de lagkrav som finns. Det är inte
heller möjligt att söka i ekonomisystemet efter olika händelser, feltyper eller
kostnadsslag, för att utifrån dessa få fram kvalitetsbristkostnader. För att göra
en sådan sökning krävs att kostnaderna är märkta på något sätt i systemet,
vilket inte görs (personlig kommunikation, Ralph Ljungblad 980904).

Därmed lämnades ekonomisystemet. Att gå igenom samtliga konton i konto-
planen ansågs för tidskrävande.

Att fortsätta med identifikation av motortillverkningens kvalitetsrelaterade
dokumentation ansågs inte tillföra något i detta skede. Den gemensamma
dokumentation med relation till kvalitet är dels produktionsrapporternas kassa-
tioner och dels motorprovningens lokala databas. Övrig dokumentation är mer
inriktad på produktion och produktionsuppföljning.

5.1.2 Analys
Som nämns i teorin syns inte mer än ca 20% av ett företags kvalitetsbrist-
kostnader i dess system och dokumentation. Att endast en liten del av en orga-
nisations kvalitetsbristkostnader syns i systemen eller dokumentationen
stämmer väl med hur det visade sig vara vid motortillverkningen.

I teorin nämns även att en analys av kvalitetsbristkostnader till största delen
ska vara uppbyggd av redan tillgängliga data och att de återstående senare ska
uppskattas. Här måste teorin tolkas så att ambitionen ska ligga på att identifiera
så många dokumenterade kostnader som det går, för annars blir det en mot-
sägelse. Det går inte att till största delen bygga en analys av kvalitetsbrist-
kostnader på redan tillgängliga data, om dessa data endast till 20% kan
identifieras i dokumentationen.

Efter att de ovanstående personerna intervjuats stod det klart att motortill-
verkningen inte hade någon gemensamt dokumentation för kvalitetsbrister eller
kvalitetsbristkostnader, förutom produktionsrapporter och i dem kassationer,
samt felen upptäckta vid avdelningen ”Engine test”. Troligtvis existerar inom
motortillverkningen istället någon eller några lokala databaser, i vilka lokala
fel och brister dokumenteras för att komma till användning vid förbättrings-
arbete. Tolkningen blev att motortillverkningen har valt metoden att låta
respektive avdelning lösa sina egna problem och brister.
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Bristen på dokumentation tolkas som att motortillverkningen kontinuerligt
löser de problem och brister som uppkommer, så kallade brandkårsut-
ryckningar. Något enhetligt sätt att dokumentera egna kvalitetsbrister och
kostnader för dessa, och utifrån dem förbättra verksamheten generellt vid
motortillverkningen finns inte. För att binda samman de olika verkstads-
områdena existerar istället ”Begäran om korrigerande åtgärd”. Begäran om
korrigerande åtgärd är även det en form av brandkårsutryckning, men med
tillägget att felet blir dokumenterat skriftligt.

För att identifiera den lokala dokumentationen som eventuellt existerar vid
motortillverkningen kommer därför enkäten be respondenten bifoga utdrag ur
dokumentation. Detta kommer även att öka tillförlitligheten hos svaren i
enkäten.

5.2 Definition av kvalitetsbristkostnader
När motortillverkningens gemensamma dokumentation kring kvalitetsbrister
var identifierad skulle frågorna för enkäten definieras, det vill säga vilka
kvalitetsbristkostnader som arbetet skulle identifiera. Förutom egna slutsatser
bistod handledare Ulf Hultman med sina kunskaper. Kontrollkostnadernas
slutliga definition gjordes först sedan enkätproceduren (se kapitel 5.3) dragit
igång. I detta kapitel bryts därmed den kronologiska ordningen i rapporten.

5.2.1 Definition av kvalitetsbristkostnader för arbetet
Som nämns i problemdiskussionen har det vid motortillverkningen diskuterats
vad som är slöseri och vad som inte är slöseri. Vidare identifierades endast en
begränsad del av motortillverkningens kvalitetsbristkostnader i dokumenta-
tionsidentifieringen. Därmed var det nödvändigt att definiera vilka kvalitets-
bristkostnader som senare skulle identifieras med en enkät.

Definitionen av kvalitetsbristkostnad vid motortillverkningen:
En kvalitetsbristkostnad anses föreligga när en produkt inte uppfyller
specifikationen, inte levereras i tid, eller att dess konstruktion är sådan att den
inte kan bearbetas eller monteras korrekt. Som kvalitetsbristkostnad räknas
även kostnaden för de resurser som åtgår för att identifiera möjliga kvalitets-
brister och för att åtgärda uppkomna kvalitetsbrister.

Vissa av kvalitetsbristkostnaderna är uppenbara, såsom förlusten som uppstår
vid en kassation, den extra kostnad en justering medför och den extra kostnad
som uppkommer på grund av att material inte levereras i tid.
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Andra inte lika uppenbara kvalitetsbristkostnader bistod handledare Ulf
Hultman med. Exempel på dessa är att materialet är svårbearbetat av olika
anledningar, att motortillverkningen har ankomstkontroll och att det finns
anställda, så kallade bristbevakare, vars uppgift är att upptäcka brister i lager-
saldon för att säkerställa att material beställs hem i tid.

5.2.2 Specialfallet kontrollkostnader
Slutkontroller definierades som kvalitetsbristkostnader vid följande fall; Om en
mätpunkt mäts två gånger, eller mäts av någon annan avdelning än den som
tillverkar produkten, anses det vara en kvalitetsbristkostnad. Definition
tillkom först efter att enkätproceduren hade startat, vilket medförde att
författaren ringde eller besökte samtliga respondenter som hunnit svara på
enkäten, i syfte att verifiera att de uppgifter som framkommit stämde med
definitionen.

Att definitionen av kontrollkostnader tillkom sent berodde på att det inte fram-
gått att motortillverkningen gör kapabilitetsstudier i produktionslinjerna. Detta
anses i arbetet vara att övervaka sin process, och är därför inte en kvalitets-
bristkostnad enligt definitionen i kapitel 5.2.1, och detta tydliggörs med
definitionen ovan.

Det är endast när tillräcklig teknik inte finns tillgänglig som definitionen kan
leda till suboptimering. Inget försök har dock gjorts att verifiera om så är fallet.

5.2.3 Analys
Det som valdes att identifieras i detta arbete är traditionella eller uppenbara
kvalitetsbristkostnader enligt teorin. Därmed är det endast en liten del av
motortillverkningens kvalitetsbristkostnader som kommer att identifieras, det
vill säga toppen på isberget. Utan närmare analys går det inte att identifiera
andra kostnader, och särskilt inte som det är existerande dokumentation
tillsammans med en enkät som används. För att identifiera även dolda
kvalitetsbristkostnader måste en djupare analys göras, vilken troligen utnyttjar
frekvensstudier, metodstudier och analys av motortillverkningens organisation.

Teorin säger att det är den egna organisationen som ska definiera vad som är
kvalitetsbristkostnader. Det existerar nämligen ingen standarddefinition inom
området. Teorin anses ha följts i och med att verkstadsingenjörerna och Ulf
Hultman var med och tog fram den slutliga definitionen av vilka kvalitetsbrist-
kostnader som skulle identifieras. Det vill säga definitionen har utgått från
organisationens behov.
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Definitionen av vad kvalitetsbristkostnader är vid motortillverkningen försöker
fånga upp samtliga kostnader som kvalitetsbrister ger upphov till. Blir det en
kassation är alltså kvalitetsbristkostnader den kontroll som krävs för att identi-
fiera kassationen, den yta där kassationen lagras före den forslas bort samt den
förlorade förädlingskostnaden. Om det istället blir en sen in- eller utleverans
fångar definitionen upp de extra resurserna i form av omplaneringar som krävs
för att förseningen ska bli så liten som möjligt.

Inom kvalitetstekniken existerar uttrycket ”basera beslut på fakta”, vilket
innebär mätning i någon form. Detta tar den första delen av definitionen för
kontroller av olika slag hänsyn till, och ”tillåter” kontroll eller mätning. Denna
form av mätning existerar även inom kvalitetsteorin som bland annat Statistisk
processtyrning. Kontroll av samma mått eller yta ytterligare en gång definieras
som dubbelkontroll, vilket i detta arbete ses som en kvalitetsbristkostnad.
Definitionen tar även med producentens ansvar, att kontrollera resultatet från
sin process om så krävs. Därför räknas även ”kontroll av annans process-
resultat” som en kvalitetsbristkostnad. I arbetet har kvalitetsbristkostnaden för
en kontroll av annans processresultat lagts under den avdelning som utför
kontrollen. En andra orsak är att snabb feedback till producerande process är
viktigt för att kunna säkerställa kvaliteten. Utan definitionen kan det tillåtas,
att samtliga kontroller görs när motorn är färdigtillverkad. Detta tillväga-
gångssätt kan innebära suboptimering. Ett exempel är att det idag inte finns
någon metod för att detektera små inneslutningar i gjutgods, utan att en för-
störande undersökning måste användas. Idag sker istället denna kontroll vid
bearbetningsavdelningar efter att de har bearbetat artikeln.

Inga diskussioner uppstod vid presentationen av definitionen, det vill säga när
enkätfrågorna (se bilag 2) visades upp för verkstadsingenjörer och
produktionsledare (se kapitel 5.3). Detta tolkas som att samtliga respondenter
ansåg att de kostnader som söktes var kvalitetsbristkostnader.
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5.3 Enkätstudien samt dess komplettering och verifiering
Det togs fram fyra olika enkäter, bestående av öppna frågor. Enkäternas frågor
diskuterades med respektive verkstadsingenjör innan de delades ut vid verk-
stadsområdet. Respondenter för enkäterna var produktionsledare vid respektive
avdelning. Det är dessa som är bäst insatta i avdelningen, eftersom de har
ansvaret för att avdelningen tillverkar enligt plan. Respondenterna ombads
bifoga dokument från system eller liknande vilket kunde styrka deras svar på
enkäternas frågor. Under enkätproceduren kunde inte den ursprungliga listan
på respondenter följas, utan en viss modifiering av ursprunglig plan gjordes.

5.3.1 Enkäten
För att komplettera den gjorda systemanalysen togs även med i enkäten att
respondenten skulle bifoga utdrag i sina system för att därmed höja tillförlit-
ligheten.

Totalt togs 4 olika enkäter fram, en för varje verksamhetsområde som skulle
undersökas, se bilaga 2. Enkäterna gick ut till drygt 30 respondenter.

Enkäterna togs fram under diskussion med handledare Ulf Hultman och
försökte använda den terminologi som existerar inom motortillverkningen. För
att säkerställa att upplägget av enkäten var bra, användes verkstadsområdet
Bearbetning 2 som provområde i samband med att enkätproceduren startade.

Före utdelandet av enkäten i respektive verkstadsområde diskuterades enkäten
och dess frågor med respektive verkstadsingenjör för att säkerställa att
frågorna var relevanta för verkstadsområdet och att ingen viktig fråga saknades
i enkäten. Respondenten uppmanades undvika dubbelräkning8, samt att säker-
ställa att endast kostnader vilka belastade avdelningen för 1998 togs med, så
kallade nettokostnader. Den sista frågan i varje enkät var en generell fråga,
vilken hade till uppgift att fånga upp kostnader som enkäten i övrigt eventuellt
inte fångade upp, se bilaga 2. Respondenterna ombads styrka kostnader eller
händelser som gavs som svar i enkäten, med utskrifter från system eller
liknande.

                                          
8 Dubbelräkning är att en viss kostnad ges som svar på mer än en fråga, vilket
medför att kostnaden räknas två gånger.
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5.3.2 Utdelandet och insamlandet av enkäter
I samband med utdelandet av enkäten gavs en halvtimmes introduktion till
examensarbetet, introduktion till vad kvalitetsbristkostnader är, samt en disku-
ssion kring vad respondenten uppfattar som kvalitetsbristkostnader. Respon-
denten fick möjlighet att ställa frågor kring kvalitetsbristkostnader generellt
samt ombads läsa igenom frågorna i enkäten för att säkerställa att inget var
otydlig eller att respondenten behövde andra förtydliganden.

Generellt begränsades svarstiden till en vecka. Att ge kortare tid var inte
möjligt med tanke på enkätens omfång och att produktionen inte fick bli
lidande. Några respondenter uttryckte att enkäten var svår att svara på eftersom
flera av kostnaderna inte följs upp eller mäts idag vid motortillverkningen.

Vid insamlandet av enkäten diskuterades varje svar med respondenten samt
denne fick svara på vilka olika kostnader som lagts in i enkätsvaren. Kompl-
ettering till svaren gjordes om det var nödvändigt. Varje respondent ombads
även berätta om någon fråga saknades, om något i enkätproceduren varit oklart
eller att något område som borde tagits upp inte tagits upp i enkäten. Så visade
sig inte fallet vara med någon enkät.

Utöver produktionsledare togs även uppgifter in från andra personer vilka var
knutna till verkstadsområdet men som inte tillhörde någon avdelning. Exempel
på dessa är produktionsplanerare vid Bearbetning 1 och 2.

Händelser vilka innebar en ökad arbetsbelastning och att andra aktiviteter blir
lidande, exempel sen inleverans till avdelningen, men som inte innebar en
direkt kostnad såsom övertid, har inte räknats in i undersökningen. ”Maskiner
och personal finns ju ändå tillgänglig… ”, som en respondent uttryckte det.

5.3.3 Kategorisering av enkätsvaren
Vid sammanställandet av kostnaderna grupperades svaren i olika kategorier.
Detta för att få en överblick över kostnader vilka var relaterade till varandra
och så att en viss kategori senare kunde väljas. Kategorierna var:

Extra arbete
Den tid som produktionsledaren och/eller operatörerna lägger ned på att åt-
gärda fel och brister hos produkten eller extra tid som åtgår på grund av att
leveranstider inte följs.
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Felaktigt material, sprickor, konstruktion
De kostnader som uppstår på grund av att inkommande produkt eller material
är felaktig. Exempel är inneslutningar i gjutgods. Även kostnader som upp-
kommer på grund av att en produkt är felkonstruerad, vilket bland annat inne-
bär att den inte går att bearbeta utan att den går sönder (exempel: sprick-
bildningar i vevaxel vid hålen), eller att produkten trots korrekt montering inte
uppfyller sin funktion. I denna kategori ingår även kostnader som uppkommer
på grund av att material har låg bearbetsbarhet. Med låg bearbetsbarhet menas
bland annat att verktyg går sönder på grund av felaktigt material. Exempel på
felaktigt material för denna kategori är att det är för hårt.

Logistik; ledtider, transporter
Extra transporter är transporter som körs utöver normal plan, och därför kräver
ökade resurser, exempel är övertid och snabbtransporter. Sena leveranser med-
för att underavdelningen måste satsa mer resurser för att återställa produktion
till normal plan, vilket skapar övertid. I kategorin ingår även logistiks
bevakning av att material kommer in och går ut som det bör, då bevakning av
att plan följs anses vara en kvalitetsbristkostnad. Slutligen igår även extra-
kostnader för produktionsplanerarna under Bearbetning 1 och Bearbetning 2,
för att lösa problem med materialsaldon, inkommande artiklar med mera.

Levererat felaktig produkt
Om en underavdelning levererar en felaktig produkt inom Scania, blir ofta
underavdelningen internfakturerad för den felaktiga produkten och för det
arbete den utsatta avdelningen måst göra. Internfakturor kan bland annat
komma från chassi och motorprovningen. I enstaka fall är det även kostnader
för att någon från orsakande avdelningen måst åtgärda fel ”på plats”, som
exempel kan nämnas resor till fabriken i Holland.

Operatör- eller processfel
Operatör- eller processfel är fel som uppstår under förädling av en produkt.
Dessa fel orsakas av maskin eller operatör och åtgärdas oftast inom av-
delningen. Vissa fel leder till att produkten måste justeras för att kunna
levereras. Andra fel medför att produkten måste kasseras. I kostnaden är även
eventuell avskrivning för justeringsmaskin samt mantiden för justeringen
medtagna.

Justerings- och kassationsytor
Justerings- och kassationsytor är de ytor där man lagrar ämnen som skall
justeras eller kasseras. I kategorins kostnader ingår även ytor för justerings-
maskiner samt hyran för dessa ytor.
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Kontroll, test, revision
I kontroll och test ligger kostnader för ytor, mätmaskiner (avskrivningskost-
nader) och lön för att utföra kontroller. De kostnader som förs in är de som
beskrivits i avgränsningen av detta arbete, alltså dubbelkontroll och kontroller
som någon annan organisation skulle gjort.

I revision ligger kostnader för revisioner av olika slag, som inte påkallas av
någon extern intressent (lagkrav, konstruktion, tekniska ledningen eller inköp).
Vidare är hela avdelningen ”Quality, in-house manufactured parts” kostnader
är medräknade i denna kategorin. Avdelningen är motortillverkningens
revisionsavdelning. Grunden till att ta med hela avdelningens kostnader bygger
på resonemanget att den egna avdelningen bör kontrollera sina egna artiklar.

5.3.4 Avsteg från plan och kontroversiella kostnader
En viss flexibilitet var nödvändig under rådande förhållanden vid motortill-
verkningen. Inom två verkstadsområden ansåg verkstadsingenjörerna att deras
produktionsledare var för belastade med arbete för att hinna svara på en enkät.
Detta medförde att verkstadsingenjörerna för dessa båda verkstadsområdena
gemensamt svarade på enkäten. Vid ett annat verkstadsområde ansågs
produktionsledarna vara för upptagna för personligt besök i samband med ut-
delning och inhämtning av enkäten. Detta medförde att enkätsvaren skickades
via e-post samt att kompletteringar och verifieringar skedde över telefon.

Under insamlandet framkom att vissa kostnader inte borde anses vara motor-
tillverkningens kvalitetsbristkostnader, och följaktligen inte skulle tas med i
undersökningens sammanställning. Exempel är vissa kontroller vilka lagen
föreskriver. Dessa ”externt påförda” kvalitetsbristkostnader lades utanför den
slutliga sammanställningen, dock fortfarande synliga. Dessa kostnader var från
start planerade att ingå i själva sammanställningen över kvalitetsbristkostnader.
De var dock av kontroversiell karaktär, och att ta med dem vore att sänka för-
troendet för hela rapporten.

Det framkom att samtliga revisioner gjordes av avdelningen ”Quality, in-house
manufactured parts”. Avdelningen hade ingen fördelning framtagen för hur
kostnader för revision skulle fördelas mellan olika avdelningar, och inget
försök gjordes av författaren att göra en sådan fördelning. Därav inkom inga
svar på denna revisionsfråga i enkäten och den finns inte heller representerad i
sammanställningen, mer än som en avdelningskostnad för ”Quality, in-house
manufactured parts”.
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Lagringskostnader för exempelvis ställage existerade inte. Det visade sig att
dessa kostnader var inräknade i lokalhyran. Några produktionsledare påtalade
dessa två brister i enkäten redan vid den inledande diskussionen, men då var
det för sent att dra tillbaka de utdelade enkäterna. Det var bättre att
produktionsledarna fick avstå från att svara på frågan.

Inom motortillverkningen användes inte begreppet tillfört värde. Därför
används i detta arbete den rörliga kostnaden som den peng vilken går förlorad
vid kassationer.

Antalet frågor i enkäten försökte göras så litet som möjligt. Förhoppningen var
att respondenterna skulle lämna utförliga svar för varje fråga, det vill säga att
de olika kostnadsslag vilka gavs som svar skulle vara uppspaltade på ett över-
skådligt sätt. I de fall ett enkelt svar fanns att ge, gavs detta. Men mer
komplexa frågor vilka täckte områden där uppföljning inte gjordes för tiden för
arbetet, fick komplexa svar, vilka inte alltid gick att precisera bättre även om
respondenten medverkade.

5.3.5 Analys
I teorin nämns att samma ambition ska användas överallt. Under enkätproce-
duren försökte samma ambition användas, men olika personer kräver olika
mycket och ger även olika mycket. Här kan olikheter mellan svaren upp-
kommit trots strävan efter att hålla samma ambition. En enkätstudie är ett bra
sätt att samla in kvalitetsbristkostnader på enligt teorin, vilket då får tolkas som
att vissa fel måste accepteras.

Teorin nämner att det är de som är bäst insatta i respektive område ska få svara
på en sådan enkät, och därmed var det korrekt att låta produktionsledarna svara
på enkäten. Vidare sägs att omfattningen av undersökningen måste styras av
syftet med undersökningen. I detta fall rör det sig om en engångsstudie vilket
gör det legitimt att endast ta in stora kostnader, genom en enkät.

Teorin säger att det ofta ligger utanför undersökarens kontroll hur pass precisa
uppgifter som går att identifiera och att gott omdöme måste gå före hög
exakthet. Detta gäller troligen även för hur pass likartad undersökningen kan
bli, mellan olika individer, vilket stödjer utfallet av enkätproceduren.

Kategorierna valdes så att kostnader närbesläktade med varandra samman-
fördes. På så sätt kan senare en kategori väljas för en fördjupad analys.
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Kategorin ”Levererat felaktig produkt” indikerar att någon eller några
kontroller inte uppfyller satta mål. Man kan då hävda att kategorin ”Levererat
felaktig produkt” ska slås samman med kategorin ”Kontroll, test, revision”,
eftersom de båda är kvalitetsbristkostnader som härstammar från samma orsak.
Detta har dock inte gjorts, eftersom det är bättre att visualisera kvalitets-
bristerna ”Levererat felaktig produkt” som en egen kategori, för att visa på de
kvalitetsbrister bristfälliga kontroller medför.

I teorin nämns att en av orsakerna till att kvalitetsbristkostnader inte undersöks
är bristen på resurser. Så var fallet även vid vissa avsnitt inom motortillverk-
ningen, svarstiden blev längre än beräknat och vissa planerade respondenter
fick strykas från listan. Detta måste accepteras, eftersom produktionen kommer
i första hand. Det upplevs även viktigare att få in kostnader från några få
personer än att inte få in några alls. Senare när valet av fördjupningskategori
görs, vilket ska leda till en eventuellt åtgärdsplan, kommer avsaknaden av
svaren inte att spela lika stor roll.

Att undersökningen drog ut på tiden beror troligtvis även på att identifikation
av kvalitetsbristkostnader inte gjorts tidigare. Att sätta en kostnad på en
kvalitetsbrist är inte lätt, särskilt då frekvensen och omfattningen av bristerna
inte är identifierad utan respondenten måste begrunda situationen noggrant
först. Att det sedan inte finns någon hjälp att hämta från Scanias definition
eller från teorin, gör det inte enklare att ta fram kostnaderna. Om sedan
respondenten aldrig tänkt på bristande kvalitet i form av kostnader, kan detta
arbete ta lång tid.

5.4 Beräkning av kvalitetsbristkostnader
Vissa kostnader var tvungna att beräknas för att svaren skulle bli fullständiga.
Hur stora kassationskostnader är för motortillverkningen beror på om orsaken
har sitt ursprung hos leverantören eller motortillverkningen. Justeringar och
kontrollkostnader, vilka inte följdes upp vid tillfället för arbetet, behövde
också speciella beräkningar. När väl kostnaderna för de frågor som krävde att
de beräknades var framräknade, sammanställdes kostnaderna i de tidigare
framtagna kategorierna. Slutligen togs ett cirkeldiagram fram för kostnaderna.

5.4.1 Beräkning
För kassationer finns inom motortillverkningen en kassationskostnad fram-
tagen vilken används vid uppföljning av produktion. Det var dock inte möjligt
att få klarhet i hur kassationskostnaden var uppbyggd. Kontakt togs med både
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motortillverkningens controller och två verkstadsingenjörer, men ingen kunde
med säkerhet säga hur den var uppbyggd. Därför definierades egna formler för
framräknandet av kvalitetsbristkostnader vilka uppkommer på grund av kassa-
tioner och som har sin orsak i operatörsfel eller maskinfel. Detta gjordes för att
en dubbelräkning inte skulle kunna uppstå och för att kostnadsberäkningarna
skulle kunna följas av personalen vid motortillverkningen. Att kostnadsberäk-
ningarna kan följas anses viktigt för trovärdigheten för arbetet.

Vid beräkning av kassationer krävdes en kostnad för det material vilket
kasseras, så kallat ämnespris, vilket även det räknades fram. För justeringar
och kontroller fanns ingen specifik kostnad framräknad samt ingen beräknings-
formel framtagen. Författaren tog även här fram ett tillvägagångssätt.

Framräkning av ämnespriser vid kassationer
Att räkna fram exakta ämnespriser visade sig vara komplext vilket medförde
att en förenkling var nödvändig. Motortillverkningens avdelningar bearbetar
och tillverkar en rad olika varianter av varje motortyp9. Komponenterna vilka
appliceras på dessa varianter gör beräkningen än mer komplex. För att göra
beräkningen enklare valdes att ta fram ett medelpris för varje ämne10, utan
komponenter.

Beräkningssättet som användes var att först ta fram en medelkostnad för varje
motortyps respektive ämne. Därefter multipliceras denna kostnad med
respektive motortyps procent av total tillverkning. Dessa viktade kostnader
adderas därefter. Se figur 5.1.

Beräkningssättet medför att procentsatsen för exempelvis vevaxlar inte är
korrekt vad det gäller tillverkade vevaxlar, då den använda procentsatsen är
antalet tillverkade motorer. För att få en uppfattning om felet kan nämnas att
antal artiklar som går till reservlagret, det vill säga bearbetade produkter vilka
inte blir en ny motor, är någon procent av den totala tillverkningen produkter
inom motortillverkningen (personlig kommunikation Pirjo Syvänen 990119).

                                          
9 D9, D12 och D14 är olika motortyper
10 Ämne är de produkter vilka bearbetas vid de bearbetande verkstadsområdena
1 och 2
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Figur 5.1. Framräkning av ämnespriser. Priser och procentsatser är påhittade
för att inte sprida företagshemlig information.

Vid kassation på grund av bristfälligt ämne in till avdelning
Vid kassation på grund av bristfälligt ämne, i de bearbetande och monterade
verkstadsområdena, ersätter leverantören ämnet eller återbetalar kostnaden för
det. De komponenter (såsom skruvar, muttrar eller liknande) som appliceras på
ämnet får motortillverkningen däremot inte betalt för vid en kassation på grund
av dåligt ämne.

Inte heller den eventuella tillverkningskostnad som lagts ned innan
kassationen, så kallad rörlig kostnad, upptäcktes. Inom motortillverkningen
finns en framtagen rörlig tillverkningskostnad för varje ämnesgrupp. Den står
för hur mycket det kostar att bearbeta exempelvis en vevaxel. Ofta upptäcks
inte kassationer förrän ämnet har börjat bearbetas.

De kvalitetsbristkostnader som uppstår vid kassation på grund av bristfälligt
ämne räknades fram, genom att enbart ta den totala rörliga produktions-
kostnader för produktionslinjen. Den rörliga kostnaden fick bli kvalitetsbrist-
kostnaden.

Vid kassation på grund av operatörsfel eller maskinfel
Vid kassation på grund av operatörsfel eller maskinfel adderas den totala
rörliga tillverkningskostnaden med ämnespris.

procentsatser:
D9 10% (fördelning av antalet tillverkade motorer)
D12 30%
D14 60% Här mulipliceras 210 med 0,1

antal procentuell slutsumma
Vevaxel pris varianter medelpris beräkning vevaxel

D9 210 1 210 21 244,5
D12 230 2 235 70,5

240
D14 250 2 255 153

260
Summa: 244,5
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Kontrollkostnad och fel som leder till justering
I de flesta fall identifieras fel, vilka kan justeras, vid slutkontrollen. Eftersom
produkten inte kasseras är det endast justeringskostnaden som är en kvalitets-
bristkostnad. De kostnader som medräknats är den tid som uppgivits
(exempelvis ½ manår), eventuell avskrivningskostnad för justeringsmaskin
samt kostnaden för den yta som är avsatt för justeringen. Vid kontrollstationer
har ytan den tar upp, tid som uppgivits samt avskrivningskostnaden för
eventuell maskin medräknats.

Tiden som uppgivits har därefter räknats om till en kostnad, utifrån en
lönestandardkostnad vilken satts till 336 000 kr/år, där lönebikostnad med 41%
ingår (personlig kommunikation, Erika Flodin, 980914). Arbetat standardtid är
220 dagar per år (personlig kommunikation, Agneta Olsson, 980914).

5.4.2 Kvalitetsbristkostnadernas fördelning
Beräkning och kostnaderna givna i enkäterna gav följande kostnadsbild:

Figur 5.2. Identifierade kvalitetsbristkostnaders fördelning inom
motortillverkningen.

Fördelning av kvalitetsbristkostnader vid 
motortillverkningen

Logistik; 
ledtider, 

transporter
17%

Justerings- 
och 

kassations-
ytor
1%

Kontroll, test, 
revision

26%

Extra arbete
7% Inkommit 

felaktigt 
material

12%

Levererat 
felaktig 
produkt

13%

Operatör/
process fel

24%
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Diagrammet i figur 5.2 visar den framräknade fördelningen för de identifierade
kvalitetsbristkostnaderna inom motortillverkningen. Kostnaderna i figuren är i
förhållande mot totala kvalitetsbristkostnaden.

Flera av områdena är relaterade till varandra på olika sätt. Några exempel är att
sen inleverans från leverantör medför extra arbete för produktionsledaren i
form av omplaneringar; maskinfel11 vilka inte upptäcks av kontrollen går
vidare till nästa avdelning som ger kostnaden ”levererat felaktig produkt”;
felaktigt material inkommer till avdelningen från interna eller extern leverantör
vilket medför att ytor krävs för kassationer. Många fel och brister medför att
behovet av kontroll kvarstår.

5.4.3 Analys
Att definiera vad som ska anses vara kvalitetsbristkostnader är viktigt enligt
teorin. Framför allt är det viktigt att definiera vad målet med undersökningen
av kvalitetsbristkostnaderna är. I detta arbete har målet varit att finna ett för-
bättringsprojekt och därmed har ingen strävan varit att få fram ”exakta” svar,
utan endast de största kostnaderna har tagits med.

Beräkningssättet för kassation på grund av bristfälligt ämne medför följande
felräkning jämfört mot verklig kostnad, se figur 5.3:
1. Om materialbrister upptäcks redan innan materialet går in i produktions-

linjen, ”används” endast en liten del av den rörliga kostnaden, vilket ger att
slutsumman av beräkningen blir för hög i jämförelse mot verkliga
kostnaden för produktionslinjen. Förlusten på grund av komponenter blir
dock korrekt, det vill säga noll.

2. Om materialbrister upptäcks först efter att ämnet gått igenom hela
produktionslinjen ger beräkning en korrekt bild med avseende på rörlig till-
verkningskostnad, i jämförelse mot den verkliga kostnaden för produktions-
linjen. Detta gäller emellertid inte kostnaden för komponenter som
applicerats på ämnet, dessa tas inte med i beräkningen och därmed blir den
framräknade kostnaden för låg mot den verkliga kostnad.

3. En kassation kan även ske någonstans i produktionslinjen. I sådant fall blir
det verkliga resultatet ett mellanting mellan fall 1. och fall 2. Detta har
ingen hänsyn tagits till.

I fall 1 blir den framräknade kostnaden för hög i jämförelse mot verklig
kostnad, och i fall 2 blir kostnaden för låg. För att få en mer korrekt kostnad
måste en djupare studie av varje enskild detalj göras.
                                          
11 Att maskinen producerar en felaktig artikel, vilket leder till justering eller
kassation.
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Figur 5.3. Hur kostnader uppkommer i produktionslinjen.

Beräkningssättet för kassation på grund av operatörsfel eller maskinfel medför
samma  beräkningsfel som för ”kassation på grund av bristfälligt ämne” ovan,
men med det tillägget att ämnespriset alltid medräknas.

Att ta med kostnaden för maskinen ansågs nödvändigt, för att visa att det inte
bara är mantid som kostar pengar. Vid beräkning av justerings- och kontroll-
maskiner har därför avskrivningskostnaden medräknats. Att använda någon
annan ekonomisk beräkning, som exempel återinvesteringskalkylering, ansågs
inte möjligt då det inte alltid var bestämt om maskinen skulle återinskaffas.

Att kvalitetsbristerna fördelade sig som de gjorde är naturligt, se figur 5.2,
eftersom motortillverkningen är en producerande enhet och uppföljningen
främst har varit inriktad på antal godkända enheter som kan levereras. Därav
följs kassationer upp och kostnader för dem redovisas. Eftersom det är
kassationer som är ”det sämsta möjliga”, då de enbart kostar pengar jämfört
med exempelvis justeringar, är det naturligt att följa upp dessa. Det är även
naturligt att kontrollera så att inga kassationer levereras, därav en hög kontroll-
kostnad.

De kvalitetsbristkostnader som existerar i den lokala databasen vid avdel-
ningen ”Engine test” kunde inte utnyttjas i detta arbete. De här identifierade
kvalitetsbristkostnaderna är fel hos artiklar, vilka i sig borde kasserats eller
justerats. Dessa fel kan eventuellt adderas till respektive avdelnings kostnader
för kassationer och justeringar i en senare studie. Här visar dock dessa fel att
kontroller utförda inte är heltäckande utan att felaktigheter kan passera.
Kostnaderna i denna databas beror även på felmonteringar och på produkter
levererade från externa leverantörer.

Start Produktionslinje Slut

Komponenter

Rörlig produktionskostnad ökar

Fall 1 Fall 2Fall 3
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Som ses i figur 5.2 är kostnaden på grund av ”levererat felaktigt material”
relativt hög. Dessa kostnader kommer tillbaka till avdelningen i form av intern-
fakturor eller genom att avdelningen måst åtgärda felen, oftast hos kunden
(intern). Dessa kostnader kan eventuellt adderas till kontroll-/test-/revisions-
tårtbiten, då dessa kostnader uppkommer på grund av att kontrollen inte
identifierat felen. Att tårtbiten är 4:e störst indikerar eventuellt att metodvalet
för kontroll är felaktigt, eftersom kontrollerna inte upptäcker alla felaktigheter.

I kontrollkostnaden är metoder inbyggda, det vill säga vilken metod man valt
att använda för att säkerställa att rätt kvalitet levereras. En annan metod skulle
eventuellt öka dessa kostnader eller minska dem. Frågan är om det är rätt
metod som används inom motortillverkningen eller om metoden kan utvecklas
på något vis.

Kvalitetsbristkostnaderna för kategorin logistik var höga, vilket kan vara ett
högkonjunktursproblem. Vid hög orderingång hos flera kunder till en
leverantör, medför detta att leverantören kan få problem med leverans-
säkerheten, vilket kan leda till sena leveranser till kunderna och därmed extra-
kostnader för kunderna. Detsamma gäller inom motortillverkningen. En högre
produktionstakt medför att vid stopp i produktion blir det fler produkter per
tidsenhet som inte når sitt slutmål. Därmed ökar även kvalitetsbrist-
kostnaderna.

Att motortillverkningen idag börjar använda sig mer och mer av visuella lager,
medför att det fortare blir ”ett skarpt läge” vid en försenad leverans. Det vill
säga, om något blir fel är det svårare att hinna rätta till felet innan en
produktionsstörning uppstår.

Det är även svårt att finna dessa oproportionella index, som teorin föreslår för
att en uppföljning eller upprepning av undersökningen senare ska kunna göras.
Särskilt eftersom denna undersökning spänner sig över så många olika
områden och organisationer. Allt från processorganisationer, via producerande
organisationer till tjänsteorganisationer.

Teorin säger att det kan vara svårt att till och med mäta och samla in
kassationer. Svårigheten vid motortillverkningen var att på ett korrekt sätt
räkna fram hur mycket en kassation kostade för motortillverkningen. Den
framtagna kassationskostnaden kunde inte utnyttjas eftersom ingen visste hur
den var uppbyggd. Detta visualiserar hur till synes uppenbara och enkla
kostnader i själva verket kan vara mycket komplexa att ta fram i en under-
sökning av kvalitetsbristkostnader
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5.5 Presentation för ledningen
Presentationen för ledningsgruppen gjordes för att de skulle få en insikt i hur
arbetet fortlöpte och för att stilla en eventuell osäkerhet. Presentationen för
ledningen gjordes även för att de skulle få ge förslag på vilket område de
tyckte att en fördjupning skulle ske inom. Ledningsgruppens kunskap ut-
nyttjades så att den kategori kostnader valdes, vilken på kortast tid kunde
elimineras till högsta avkastning.

5.5.1 Vad som presenterades
Utifrån kvalitetsbriskostnaderna som enkätsvaren gav, togs under diskussion
med Ulf Hultman två relationstal fram:

Utbetalt brutto är hämtat från ekonomiavdelningen, och är ett avrundat acku-
mulerat värde fram till och med 980931. Utbetalt brutto är produktions-
kostnader minus avskrivningar. Denna kostnad är den som motortillverkningen
kan påverka genom olika angreppssätt. Övriga kostnader är fasta kostnader,
såsom maskinpark, köpta artiklar och så vidare (personlig kommunikation, Ulf
Hultman, 981016). Tillverkningskostnad per motor är även den hämtat från
ekonomiavdelningen och är ett avrundat värde fram till och med 980630.

Syftet med relationerna var att tydliggöra för ledningsgruppen hur stora
kvalitetsbristkostnaderna var genom att relatera dem till verksamheten. I och
med att gjord undersökning är en engångsstudie krävs inte att relationerna ska
vara proportionella, eftersom de inte ska jämföras med en senare undersökning.

För ledningsgruppen presenterades även varje verkstadsområdes individuella
kostnadsfördelning samt vilka kostnader som hade lagts utanför kostnads-
sammanställning, och som berodde på externa krav.

Under själva presentationen uppkom en diskussion om varför ett verkstads-
område hade högre kvalitetsbristkostnader än ett annat. Författaren förklarade
att detta kunde bero på att det ena verkstadsområdet verkligen hade högre

= 2 %
Total tillverkningskostnad per motor

Kvalitetsbristkostnad per motor

= 9 %
Utbetalt brutto per motor

Kvalitetsbristkostnad per motor
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kvalitetsbristkostnader men att det även kunde bero på att verkstadsområdet
med högre kvalitetsbristkostnader låg på en högre mognadsnivå och därför
identifierat fler kvalitetsbristkostnader. Att jämföra verkstadsområden var
därför inte möjligt. Under denna diskussion uttalades det även önskemål om att
undersökningens kostnader skulle hållas hemliga för utomstående. Lednings-
gruppen ansåg att en oinvigd eventuellt kunde missuppfatta och missbruka
dem mot motortillverkningen eller avdelningar inom motortillverkningen.

5.5.2 Beslut av ledningsgruppen
I diagrammet, se figur 5.2, ses att kategorierna ”Logistik”, ”Operatörs eller
processfel” samt ”kontroll/test/revision” är de tre kategorier med störst
kvalitetsbristkostnader.

Vid ledningsmötet föreslogs att det var kategorin logistik som skulle bli för-
djupningsområde. Att inte operatör/processfel valdes till fördjupningsområde
berodde på att det inom denna kategori pågår mycket aktiviteter. Kontroll/test/
revision var en kategori vilken starkt berodde av att operatörs-/processfel
existerar. Vidare är kategorin Kontroll/test/revision en kategori som är mer
långsam i sin förändringsprocess och som kräver kvalitetssäkring av processer
innan kategorin kan minskas. Här gäller det att fundera på varför aktiviteterna
egentligen finns, och försöka lösa grundorsakerna för att på så sätt kunna få
bort dessa aktiviteter, om så önskas.

5.5.3 Analys
Som nämns i teorin ska en undersökning av kvalitetsbristkostnader anpassas
efter organisationens behov. Vidare ska de projekt vilka kan ge bäst avkastning
startas först. Genom att rådfråga de som är bäst insatta i verksamheten, det vill
säga ledningsgruppen för motortillverkningen, om vilket område som hade
bäst potential till högst avkastning försökte arbetet följa teorin. Det vill säga att
välja det förbättringsområde vilket tar minst resurser i anspråk att undersöka
och förhoppningsvis förbättra men samtidigt har störst potential att lyckas.

Teorin säger att det inte är kostnaderna i sig som är intressanta, utan relationen
emellan dem och deras potential till reducering. Därav var valet av kategorin
logistik ett bra val. Valet betyder dock inte att övriga områden ses som före-
dömliga områden.

Att aktiviteter påförda motortillverkningen av externa parter skulle läggas
utanför undersökning var i ett skede i undersökningen av kontroversiell
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karaktär. Det var emellertid inga övriga kostnader som var kontroversiella och
förståelsen för kvalitetsbristkostnader fanns inom motortillverkningen.

Rädsla för att visa upp ”sina” kvalitetsbristkostnader på grund av att andra,
icke insatta, kan misstolka dem nämns i teorin. Detsamma gällde motortill-
verkningen gentemot andra produktionsenheter samt omvärlden. I dagens
samhälle och organisationer ses ofta kostnader som något absolut och en
oinsatt kan dra för stora växlar, såsom media ibland gör. Därav beslutades att
kostnaderna i sig skulle hållas hemliga.

Teorin säger även att det inte går att jämföra olika organisationers kvalitets-
bristkostnader. Detta därför att:
• Metoden vid identifieringen och insamlingen kan vara annorlunda och

därmed identifieras olika kostnader
• De personer som uppskattar och tolkar olika händelser och kvalitetsbrist-

kostnader lägger in olika aspekter i sina svar
• Vilka kostnader som valts att definieras som kvalitetsbristkostnader skiljer

sig från olika organisationer.

För att kunna jämföra två produktionslinjer med en varandra, måste i princip
båda bestå av exakt samma maskinpark, vara bemannade av samma människor
samt verka i samma organisation. Om så inte är fallet går endast enskilda
problem hos respektive produktionslinje att jämföra om metoden för insaml-
andet av kvalitetsbristkostnaderna är känd. Därav är inte kostnaderna i sig så
viktiga och de behöver därmed inte redovisas.

Att välja kategorin ”Logistik”, se figur 5.2, som fördjupningsområde var
naturligt. Att gå in på områden där motortillverkningen sedan länge arbetar
aktivt med att ständigt förbättra processerna, skulle troligtvis inte ge något
mervärde. Att ta hänsyn till bland annat resurser och företagets strategi vid val
av fördjupningsområde nämns i teorin. Resurser för att närmare studera motor-
tillverkningens kassationer, justeringar eller kontroller/tester fanns inte. Det
har även sedan länge fokuserats på just kassationer och kontroll/test. Därav var
valet enkelt, att studera nästa högsta stapel efter dessa.

Teorin säger att det är bra att ta fram relationstal, för att på så sätt relatera
kvalitetsbristkostnaderna till verksamheten. Det var även lämpligt i detta fall,
men det var inte nödvändigt för dessa relationstal att vara oproportionella,
eftersom siffrorna inte skulle användas för jämförelser.
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De kostnader som identifierats var interna kvalitetsbristkostnader, det vill säga
interna traditionella och dolda (i viss mån) kvalitetsbristkostnader. De
kostnader som saknas är till stor del interna dolda kvalitetsbristkostnader
tillsammans med externa traditionella kvalitetsbristkostnader.

Hur kvalitetsbristkostnader analyseras och ställs upp är inte det viktiga enligt
teorin, utan det viktiga är att de ställs upp utifrån hur organisationen vill se
dem. Genom att ställa upp kostnaderna i de båda relationerna, tillsammans med
de övriga sätten, ställdes kostnaderna upp så som ledningsgruppen var van att
se dem, vilket borde underlättat förståelsen.

Som nämns i teorin krävs kunskaper och professionella bedömningar för att
kunna minska kvalitetsbristkostnader inom en organisation. Därav var det bra
att motortillverkningens ledningsgrupp fick ge sin syn på vilket område som
fördjupningen skulle göras inom, eftersom de sitter inne med specifik kunskap
och kan göra professionella bedömningar kring aktiviteter vilka rör motortill-
verkningen.

Teorin säger att de första undersökningarna av kvalitetsbristkostnader identi-
fierar fler förbättringsmöjligheter än vad organisationen klarar av att ta tag i.
Därför ska bland annat den initiala handlingskraften läggas på signifikanta för-
bättringsmöjligheter. Därmed är valet av kategorin logistik bra.

Att presentera kostnaderna för ledningsgruppen och be dem om råd innebar att
ett område där inga förbättringsprojekt var igång valdes, och på så sätt undveks
eventuellt dubbelarbete.

5.6 Undersökning av vald fördjupningskategori
För att kunna börja analysera den valda kategorin logistik, delades den upp i
sina beståndsdelar. Det visade sig vara sena inleveranser som stod för de
högsta kostnaderna. Eftersom kategorin i stort redan var uttalad som den vilken
hade störst potential till förbättring, valdes utan inblandning av lednings-
gruppen sena inleveranser som fördjupningsområde. För att finna orsakerna
bakom kostnaderna inom området togs kontakt med materialplanerarna vid
avdelningen ”Materials supply”. Orsakerna bakom identifierades och en
relation togs fram vilken illustrerar hur stora kostnader motortillverkningen får
stå för när en leverantör inte följer leveransplanen. Kapitlet är inte till fullo
kronologiskt upplagt.
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Observera att det enda följande kapitel med säkerhet identifierar är dels att
vissa leverantörer har en låg leveranssäkerhet, och dels att vissa av de sena
inleveranserna beror på motortillverkningen eller Scania.

5.6.1 Studie av kostnaderna inom området
Efter att kategorin logistik valts till fördjupningsområde, studerades
kostnaderna inom kategorin i ett cirkeldiagram. Tårtbitarna visade att interna
och externa leverantörer stod för en stor del av de logistiska kvalitetsbrist-
kostnaderna, se figur 5.4, på grund av ”sena inleveranser”. Eftersom ”sena
inleveranser” stod för de största kostnaderna inom området valdes detta
område för en närmare studie.

Av kostnaderna i kategorin ”Sena inleveranser” i figur 5.4, står externa
leverantörer för 62%. Resterande 38% uppkommer på grund av att externa
samt interna leverantörer inte levererar till sin kund enligt plan av någon
anledning. Vidare kan det förekomma att en extern leverantör levererar sent till
en avdelning inom motortillverkningen, vilken då i sin tur levererar sent. Ingen
studie av detta har gjorts då det inte fanns nog med resurser för ändamålet.

Figur 5.4. Kvalitetsbristkostnadernas fördelning i kategorin logistik.
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Kommentar till kostnadskategorierna i figur 5.4:

Sena inleveranser
Sena inleveranser är inleveranser vilka varit sena in till någon avdelning vid
motortillverkningen. Dessa sena inleveranser ger upphov till övertidsarbete vid
avdelningen, för att produktionen ska kunna följa uppställd plan. Idag finns
ingen uppföljning över hur mycket dessa händelser kostar motortillverkningen.

Extra transport av externt inkommande produkter
I denna kategori ligger kostnader för extra transporter av inkommande material
till motortillverkningens avdelningar. Dessa extratransporter uppkommer på
grund av brister inom motortillverkningen, som exempelvis planeringsbrister
eller saldofel. Samtliga transporter är från externa leverantör.

Extra transport av produkter inom motortillverkningen
Kostnader vilka uppkommer till följd av att extra transporter av internt
inkommande material krävs. För avdelningen ”Materials handling 003” består
kostnadsmassan av övertid vid mottagande av extratransporter, och för
avdelningen ”Planning” är det extra planeringar till följd av att extra
transporter krävs. Båda avdelningarna ligger under verkstadsområdet Logistik.

Bristbevakning
I denna kategori kostnader ligger bevakning av inkommande material för
produktionsplanerarna vid verkstadsområdena Bearbetning 1 och 2. Vidare
ligger i kategorin kostnader för bristbevakare. Bristbevakaren får signal om
materialbrister ur lagersaldon, och verifierar samt vidtar åtgärder för att rätta
till detta.

Sen utleverans
I denna kategori ligger övertidskostnader därför att avdelningar tror sig bli,
eller vet att de är sena med bearbetning och tillverkning. I kategorin ligger
även extra (om)planering (administration) därför att utleveranser inte sker som
beräknat.

Extra transport av utgående produkter
Extra transport av utgående produkter är kostnader för att köra extra
transporter av utgående material. Dessa transporter måste ofta gå snabbare än
normalt och är inte alltid optimerade, och därmed kostar extra.

Extra interntransporter
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I kategorin ligger kostnader för extra interntransporter. Dessa går bland annat
med lastbil mellan bearbetning och montering. I och med att de är extratrans-
porter blir de inte alltid optimerade, samt kräver extra planering.
5.6.2 Intervju
När kostnadsbilderna var framtagna fördes en diskussion med produktions-
ledaren Peter Forsberg vid avdelningen ”Materials supply” om vad som kunde
orsaka dessa kostnader. Forsberg berättade att vissa leverantörer åter-
kommande missköter sina inleveranser. Dock är det inte alltid att en sen
inleverans beror på leverantören. Felet kan även orsakas av motortillverkning
genom att deras materialsystem inte fått in korrekta uppgifter och därmed
räknar fram felaktig materialåtgång, vilket medför att till exempel för lite av en
viss produkt beställs hem. Forsberg föreslog dock att de som arbetade med att
ta hem material skulle uttala sig, det vill säga materialplanerarna (personlig
kommunikation, Peter Forsberg, 981005).

En intervju gjordes 981007 med materialplanerarna ”Materials supply”, för att
eventuellt identifiera vad som låg bakom kvalitetsbristkostnaderna i ”sena in-
leveranser”.

Intervjun var enkelt uppbyggd. Den bestod av följande frågor:
• Var kan jag finna uppföljningar om dessa sena inleveranser?
• Vad kan orsaka att det blir en sen inleverans?

Vid intervjun framkom att orsakerna till att material inte kom in i tid, i
storleksordning, var:
1. Externa leverantörer håller inte vad de lovar av olika anledningar
2. Felbeställningar av material på grund av felinmatningar i materialsystemet

tillsammans med att systemet är komplext och trögt (bruttobehov tas fram 1
gång per månad, därav trögt system).

3. Material lossas på fel plats vid Scania, vilket medför att det inte kommer till
motortillverkningen i tid.

4. Material ”försvinner” innanför motortillverkningens väggar (pallar ”tappas
bort”).

Nummer 1 och 2 står för ca 95 procent av de sena inleveranserna

En leverantör har levererat till motortillverkningen när den har levererat till sin
egen kaj. Därefter ser ”Materials supply” till att materialet transporteras till
motortillverkningen genom att anlita olika transportbolag.

Det finns egentligen ingen uppföljning av leverantörer och deras leverans-
precision idag. Det är materialplanerarens kompetens och rutin som man måste
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använda sig av om man vill få fram vilka leverantörer som är av sämre
karaktär. Det nya systemet12 kommer att ge möjlighet att följa upp dem bättre
(personlig kommunikation, Stefan Halldin, 981007).

Materialplanerarna vid ”Materials supply” har hand om ca 85% av de externa
leverantörerna vid motortillverkningen. Övriga externa leverantörer har
produktionsplanerarna vid respektive verkstadsområde hand om (personlig
kommunikation, Maria-Terezia Åhlund, 981007).

75% av alla snabbtransporter berodde på leverantörerna, och de 25% som
återstår beror av motortillverkningen bland annat på grund av att material-
systemen inte visar rätt materialåtgång eller behov (personlig kommunikation,
Stefan Halldin och Peter Forsberg, 981130).

Materialplanerarna ombads skriva ned vilka leverantörer de ansåg inte hade
tillräckligt hög leveranssäkerhet idag för att kunna betraktas som godkända.
Det framkom att av ca 200 leverantörer hade 10% för låg leveranssäkerhet.

När en leverans är så sen att den kommer att orsaka produktionen vid motortill-
verkningen störningar om den går med vanlig transport, beställer material-
planerarna en snabbtransport av materialet. Att försöka mäta sen leverans går
inte då det idag inte finns någon uppföljning av dessa (personlig kommuni-
kation, Stefan Halldin och Peter Forsberg, 981130).

5.6.3 Hur motortillverkningen arbetar idag
Valet av leverantörer görs idag av Inköp vid Scania. Hur Inköps urvalsmetoder
är utformade har inte studerats.

Scania utreder om de ska införa Scorecards för leverantörer. Detta är en
leverantörsundersökning där Scania eventuellt ska sätta poäng på leverantörens
leveranssäkerhet, administration (kring leveranser), prestanda (ledtider) och
attityden (vill bli bättre).

Idag följer motortillverkningen upp snabbtransporter genom att se till de extra
kostnader dessa medför för motortillverkningen eller leverantörerna. Motortill-
verkningen fakturerar ut snabbtransportkostnaden till leverantören och om
leverantören godkänner att snabbtransporten faktureras på dem, medger de att
det är de som har begått ett fel. Vid minsta tveksamhet står motortillverkningen
                                          
12 Motortillverkningen har infört ett nytt system vilket medför säkrare saldon
samt automatisk uppföljning av leverantörers leveransprecision.
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för kostnaden av snabbtransporter. Snabbtransporten kan bero på ett mänskligt
misstag inom motortillverkningen, ett misstag av central planering eller att
systemen visat fel lagersaldo eller behov (personlig kommunikation, Peter
Forsberg, 981130). I och med att dessa kostnader faktureras har det varit
naturligt att följa upp dessa händelser genom att redovisa hur mycket de har
kostat per leverantör och totalt.

5.6.4 Snabbtransporter
Det är först när en försenad leverans leder till en snabbtransport som
produktionen vid motortillverkningen är i farozonen. Innan dess klaras produk-
tionen genom att säkerhetslagren utnyttjas. Om en leverantör har låg leverans-
säkerhet medför detta att motortillverkningen kan behöva öka sina säkerhets-
lager. Dessa eventuellt för höga säkerhetslager har inte medräknats i denna
undersökning.

Det är även så att en leverantör vilken orsakar en snabbtransport endast betalar
för den extrakostnad som snabbtransporten innebär. Blir det samtidigt en sen
inleverans, vilken skapar extra arbete och eventuellt stopp i någon produk-
tionslinje inom motortillverkning, står motortillverkningen för denna kostnad.
En sen inleverans till motortillverkningen föregås alltid av en snabbtransport,
eftersom snabbtransporter tas till för att få in det sena materialet så fort som
möjligt.

Genom att följa upp snabbtransporter för externa leverantörer, vilka uppstår av
olika anledningar, kan en bild fås över vilka leverantörer som har låg leverans-
säkerhet. Produktionsledaren för ”Materials supply” ansåg att snabbtransporter
var ett bra mått att mäta vid värdering av en leverantör (personlig kommunika-
tion, Peter Forsberg, 981130).

Det har tidigare gjorts uppföljningar av externa leverantörer, och fram till
980731 gjordes uppföljningen genom att kostnaderna för snabbtransporter
presenterades i ett diagram. Under arbetet kunde antal snabbtransporter endast
spåras bakåt i tiden till 980731, före det datumet var det inte säkert att samtliga
snabbtransporter fanns kvar i det system där informationen hämtades. Slut-
datum för sammanställningen sattes till 981123, vilket var datumet när snabb-
transporterna sammanställdes.

I detta arbete anses att motortillverkningen inte kan följa upp sina leverantörer
eller sig själv enbart utifrån kostnader av olika slag. Det motortillverkningen
söker är en pålitlig leverantör vilken levererar dugliga artiklar vid rätt tidpunkt.
Om en leverantör i Australien exempelvis måste skicka ett motorblock med
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flyg en gång under ett år kommer denna kostnaden troligtvis överstiga en
annan leverantörs kostnader, vilken kontinuerligt under året skickar lätta
artiklar med snabbtransporter. Att enbart använda kostnader för snabbtrans-
porterna i en uppföljning kan ge en missvisande bild, där den australiensiska
leverantören eventuellt uppfattas som sämre än den leverantör som mer
frekvent använder snabbtransporter.

Därför valdes att titta på antalet tillfällen leverantörer och Scania har orsakat
snabbtransporter. Dessa visualiserades i ett paretodiagram, se figur 5.7 Vidare
sattes händelserna för leverantörers snabbtransporter in i en tidsaxel, se figur
5.8, för att visualisera spridningen. Det kan förekomma att en leverantör får ett
enstaka problem i sin tillverkning vilken ger flera extratransporter under en
kortare tid, men att leverantören för övrigt har en mycket bra leveranssäkerhet.
Att en leverantör har snabbtransporter behöver alltså inte betyda att den har låg
leveranssäkerhet.

Figur 5.6. Snabbtransporter gjorda under perioden 980801-981123.
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Vissa leverantörer beställer själva snabbtransporter. Några av leverantörerna
vilka materialplanerarna ansåg ha en allt för låg leveranssäkerhet beställer så
gott som alltid snabbtransporterna själva (personlig kommunikation, Lilian
Heikkilä, 990114). Dessa transporter har inte motortillverkningen någon upp-
följning av och de finns inte heller med i denna undersökning.

I vissa fall delar motortillverkningen och leverantören på fakturan, och i dessa
fall har antal andelar som leverantören står för av kostnaden adderats till övriga
eventuella snabbtransporter  (exempelvis 1/3). Dock är det fortfarande i tiden
en egen händelse, här används alltså inga andelar.

I figur 5.6 syns att leverantör nr 24 har haft många snabbtransporter vilka beror
av Scania eller motortillverkningen. De snabbtransporter vilka motortillverk-
ningen står för har inte studerats närmare.

Figur5.7. Paretodiagram över snabbtransporter vilka orsakats av externa
leverantörer.
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Respektive extern leverantörs snabbtransport i tiden,
för perioden 980801-981123
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I figur 5.7 ses att några leverantörer har upp emot 10 snabbtransporter under
fyra månader. För att se om dessa beror på ett enstaka fel i produktionen eller
om deras snabbtransporter är av mer kontinuerlig karaktär, studerades händel-
serna mot när i tiden de inträffade, se figur 5.7.
Som kan ses i figur 5.8 har de leverantörer som har flest snabbtransporter över
de fyra månaderna även en stor spridning. Den enda av de leverantörer som
svarar för 70% av totala antalet snabbtransporter i figur 5.7, och som har en
acceptabel spridning är leverantören nr. 1113.

Dess tre snabbtransporter ligger inom en mycket snäv tidsrymd och det kan
eventuellt bero på att leverantören haft ett tillfälligt problem i sin verksamhet
vid detta tillfälle. Leverantören kan utifrån figur 5.8 ses som en leverantör med
god leveransprecision, trots att han står för 3 procent av snabbtransporterna.

Figur 5.8. Respektive extern leverantörs orsakade snabbtransporter, införda i
en tidsaxel.

                                          
13 I figur 5.8 illustrerad som nr. 7
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5.6.5 Beräkning av relationstal
För att få ett begrepp om hur stora kostnader som motortillverkningen drabbas
av på grund av att leverantörer har en låg leveransprecision, togs ett relations-
tal fram.

Innan relationen togs fram, inhämtades en uppföljning från avdelningen motor-
monteringen. Uppföljningen var gjord från vecka 35 till vecka 45 och
behandlade vilka produkter som hade orsakat sekvensändringar och linjestopp
vid motormonteringen, på grund av att de anlänt för sent. Det visade sig att
39% av sekvensändringarna och produktionslinjestoppen berodde av externa
leverantörer medan resterande del berodde av sena leveranser internt inom
motortillverkningen.

Monteringens relationstal låg, tillsammans med den generella 75%-25%
relationen, till grund för beräkning av hur stora kostnader som externa leveran-
törer åsamkar motortillverkningen på grund av sena inleveranser. Grundkost-
naderna till beräkningarna hämtades ut enkätsvaren.

Sammanställningen av kostnaderna gav följande:
Totala kostnaden för en sen inleverans in till motortillverkningen är den extra
kostnaden som uppstår i och med att snabbtransporten adderas med de extra
kostnader som uppstår vid respektive avdelning. Snabbtransportkostnaden
betalas av leverantören och extra kostnaderna betalas av avdelningen, eller
motortillverkningen om man så vill. Det visade sig att snabbtransportkostnaden
utgjorde 1/3 av totalkostnaden och att motortillverkningens extrakostnader
utgjorde 2/3 av totalkostnaden. Det vill säga motortillverkningen betalade 2/3
av en kostnad som egentligen den externa leverantören borde stå för. Dessa
kostnader får motortillverkningen aldrig tillbaka utan måste ta ut dem av sina
kunder.

Observera att en snabbtransport alltid föregår en sen inleverans, medan en
snabbtransport inte alltid behöver innebära en sen inleverans. Därav förstås att
ovanstående beräkning är generell och att det inte går att dra någon slutsats att
någon av de leverantörer vilka orsakat snabbtransporter, har orsakat större
kostnader för motortillverkningen än någon annan. Vidare kan man inte heller
säga att varje sen inleverans kostar motortillverkningen dubbelt så mycket som
själva snabbtransportkostnaden. Riktigt stora kostnader, som vid produktions-
linjestopp, uppkommer mer sällan än vad snabbtransporter gör. Däremot kostar
varje snabbtransport pengar för motortillverkningen.
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Undersökningen har inte följt upp bakomliggande orsak till varje snabb-
transport. Att det blivit en snabbtransport kan bero på leverantörens leverans-
precision, men även på att leverantören levererat en felaktig produkt och
därmed behövt skicka en ny. Det kan alltså ligga en kvalitetsaspekt bakom
orsaken till att en leverantör har många snabbtransporter.

5.6.6 Analys
Att externa leverantörer står för en så stor kostnad för motortillverkningen är
förvånande. Att sedan 10% anses vara av sämre kvalitet talar för att Scania
borde börja se över vilka leverantörer de väljer, och här är arbetet igång med
Scorecards inom motortillverkningen. Inom detta område finns teorier både
inom logistiken och kvalitetstekniken, vilka säger att man ska minska antalet
leverantörer och samarbeta mer. Resultatet av fördjupningen antyder också det.

Fördjupningen visar även att det inte alltid är kostnaderna som är det
viktigaste, utan det kan lika gärna vara händelser som måste studeras. Därför
krävs vid analys av verksamheten en kontinuerlig uppmärksamhet att rätt stor-
heter mäts. I denna studie analyserades de identifierade leverantörernas
leveranssäkerhet, genom att deras snabbtransporter fördes in i ett pareto-
diagram och en tidsaxel. Ett högt antal snabbtransporter indikerar att något har
varit bristfälligt hos leverantören. Om sedan dessa snabbtransporter har en stor
spridning, indikerar det att bristerna troligtvis kommer att finnas kvar och att
det inte var något tillfälligt problem.

Både logistik- och kvalitetslitteratur talar om leverantörssamverkan och att
leverantörer kan kosta ett företag stora summor. Teorierna säger att organisa-
tioner inte bör välja leverantörer enbart beroende på priset. Scania har tagit sig
an problemet i och med att de börjat diskutera införandet av Scorecards och att
det väljer att göra en djupare studie i och med detta arbete.

Enligt teorin räcker det inte med att enbart publicera hur stora kvalitetsbrist-
kostnader en organisation har. De stimulerar nämligen inte till handling. Att
identifiera specifik förbättringsprojekt är nödvändigt. Därmed räcker det inte
att enbart ta fram kostnaderna utan orsakerna bakom kvalitetsbristkostnaderna
måste identifieras och analyseras för att specifika förbättringsprojekt ska kunna
tas fram, och detta gjordes.
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5.7 Framtagande av åtgärdsplan
Eftersom en stor del av kvalitetsbristkostnaderna inom kategorin logistik
visade sig bero av att externa leverantörer inte levererade material till motor-
tillverkningen i tid samt att systemet inte uppdaterades med korrekt
information, valdes att ta fram en projektplan vilken skulle förbättra dessa
brister.

Projektplanen i sig bygger mycket på att dokumentera fel och att senare
analysera dessa fel för att på så sätt kunna förbättra verksamheten. Projektet
bygger på användandet av ”begäran om korrigerande åtgärd”, vilket nämndes i
kapitel 5.1.1. Genom att skicka en begäran om korrigerande åtgärd när en
snabbtransport uppkommer till orsakande organisation, kommer en analys av
händelserna senare kunna göras och åtgärder införas.

Snabbtransporter var ett bra mått att använda för att kunna utvärdera externa
leverantörer, och anses även vara ett bra mått för att kunna analysera hur bra
dagens materialplaneringssystem är.

Även leverantörer vilka idag själva bokar sina snabbtransporter kommer att
kunna följas upp. Leverantörens självinsikt visualiseras genom att studera de
svar på orsak till bristen som ges. Vidare visualiseras leverantörens vilja till
förbättring genom åtgärdsplanen eller avsaknaden därav. Dessa svar kan senare
ligga till grund vid utvärderingen av leverantören, men även som grund vid ut-
värdering av organisationer inom Scania, exempelvis den organisation som har
hand om Scanias materialplaneringssystem.

Ett projekt togs fram och presenterades för avdelningen ”Materials supply”
under vecka 51 1998. Projektförslaget antogs och kommer troligen att starta
under 1999 (personlig kommunikation, Peter Forsberg, 990111).

Projektplanen bygger på användandet av ”Begäran om korrigerande åtgärd”,
vid snabbtransporter. Detta medför att avdelningen ”Materials supply” dokum-
enterar samtliga snabbtransporter tillsammans med vem som orsakade den.
Vidare kommer de kunna studera de svar, som ”Begäran om korrigerande
åtgärd” kräver att den tillsända organisationen lämnar, och utifrån dem dra
slutsatser kring vilken benägenhet den orsakande organisationen har att
förbättra sig. Denna dokumentation kan även användas till att påtala och
bevisa brister som muntligen inte väger lika tungt. För projetkplanen, se
appendix A.
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5.7.1 Analys
Teorin vilken säger att det inte räcker med att identifiera kvalitetsbristkostn-
aderna, utan att det även är nödvändigt att specifika förbättringsprojekt
identifieras, kan tolkas som att det krävs att förbättringsprojekt i sig tas fram.

Teorin säger också att mätningar av kvalitetsbristkostnader och senare för-
bättringar utifrån mätningarnas resultat, ska anpassas till organisationens
strategier, mål och metoder. Det vill säga förbättringsarbetet ska anpassas efter
organisationens behov. Genom att använda en redan framtagen metod anpassas
projektet efter organisationens behov.

Projektet i sig verkar dokumenterande, förbättrande och på ett psykologiskt
plan. När en orsakande organisation får en begäran om korrigerande åtgärd
tillsänd sig, måste de svara. Den orsakande organisationens svar eller avsaknad
av svar kommer att arkiveras och utvärderas hos den drabbade organisationen.
Detta ställer krav på den orsakande organisationen. Vidare är den orsakande
organisationen nästan tvingad att vidta de åtgärder som den beskriver i sitt
returmeddelande. Detta därför att även effekten av de åtgärder organisationen
svarar med kommer att analyseras av den drabbade organisationen. Därmed
kommer kvalitetsbristerna att minska inom både den drabbade och den
orsakande organisationen.

Projektet kräver ingen projektledning eftersom det är litet och nästan själv-
gående. Detta innebär att det är ”operatörerna” själva som driver projektet,
vilket är föredömligt. På så sätt fås de aktive med att kvalitetessäkra sitt
ansvarsområde, vilket i förlängningen kan skapa en bra grund för nya projekt
vilka operatörerna själva tar fram och driver. Eftetrsom det är operatörerna som
är bäst insatta i den del av verksamheten, och det är deras vardag (mer än
produktionsledarens och produktionsteknikerns) och att de får möjlighet att
påverka sitt eget arbete så att det ger bättre resultat inom företaget, är projektet
bra.

Projektet i sig är inte så resurskrävande för den drabbade avdelningen, vilket i
sig är bra. Det är den orsakande avdelningen som ska lägga ner resurser och
inte den som blir drabbad.

I teorin nämns att det alltid är lönsamt för en organisation att förbättra sin verk-
samhet, och att det inte finns någon optimal nivå för kvalitetsbristkostnader.
Därmed kan ett projekt se ut lite som det vill, så länge det är lönsamt för
organisationen.
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Projektplanen innebär att motortillverkningen direkt och med relativ enkelhet
kan utnyttja resultatet från identifieringen av kvalitetsbristkostnaderna. Om
projektet faller väl ut och antal sena inleveranser från externa leverantörer
minskar kan detta vara en injektion för fortsatt arbete med att identifiera,
analyser och åtgärda kvalitetsbrister inom motortillverkningen. Även om
projektet inte minskar de sena inleveranserna och därmed snabbtransporterna
till motortillverkningen har ändå en uppföljning av leverantörerna börjat vilket
bör ge god grund att stå på vid förhandlingar med leverantörer och uppföljning
i ledningen, i och med den uppföljning projektet medför.
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6 Resultat
Att dokumentationsidentifieringen gav få kvalitetsbristkostnader innebar att
enkäten blev det viktigaste instrumentet för att identifiera motortillverkningens
kvalitetsbristkostnader. Att så få kvalitetsbrister var dokumenterade medförde
även att enkätens svar var svåra att verifiera. Dock ansågs av
motortillverkningen att den slutliga fördelningen hos kvalitetsbristkostnaderna
överensstämde med hur kvalitetsbrister förhöll sig i verkligheten.

Slutsatsen av att det var handledaren Ulf Hultman tillsammans med författaren
som tog fram vilka kvalitetsbristkostnader som skulle sökas i arbetet är, att det
inte med säkerhet går att säga att samtliga kvalitetsbristkostnader vilka skulle
identifieras verkligen blev identifierade. Det som eventuellt talar emot detta
resonemang är att varken verkstadsingenjörer eller produktionsledare ansåg att
det var några kvalitetsbristrelaterade frågor som saknades i enkäten. Dock är
det svårt att precisera vilka kroniska kvalitetsbrister som eventuellt saknas i
denna undersökning.

Bristen på dokumentation tolkas som att motortillverkningen gör brandkårsut-
ryckningar. Dessa brandkårsutryckningar tar resurser från det dagliga
planerade arbetet, vilket leder till resursbrist. Resursbristen har bland annat
inverkat på detta arbetes tidsplan, men även på avdelningen ”Materials supply”
som inte hunnit sammanställa och analysera sina snabbtransporter. Resultatet
blir att organisationen hamnar i en spiral, vilken är svår att ta sig ur utan en
rejäl satsning. Motortillverkningen är mycket troligt i denna spiral, men under
arbetet har författaren upplevt att motortillverkningen är på väg ur den. Bland
annat på grund av att de tillsatt två examensarbeten inom området kvalitet,
varav detta är det ena.

Att så få kostnader dokumenteras tillsammans med att ”Materials supply”
tidigare sammanställde snabbtransporter i transportkostnaden, vilket tolkades
som fel enhet i detta arbete, kan bero på att ekonomisystemet har styrt
organisationen för hårt. I dokumentationsanalysen identifierades endast
kassation, vilket är en kvalitetsbrist som inte går att förädla utan enbart kostar
pengar. Därav är det naturligen att kassationer dokumenteras i
ekonomisystemet. Slutsatsen blir att ekonomisystemet styrt organisationen för
hårt, vilket medfört att dokumentation i mer lämpliga enheter inte gjorts.

Sättet att identifiera kvalitetsbristkostnaderna på, det vill säga genom en enkät
och de efterföljande beräkningarna, medförde att deras storlek inte blev till-
förlitlig. Det enda som kunde utnyttjas var förhållandet mellan kostnadskate-
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gorierna. Därmed anses valet av kostnadskategori för fördjupning skett på
tillförlitliga grunder. De två relationstal som presenterades för ledningsgruppen
var därmed inte heller exakta, utan verkade mer som en indikation över hur
stora kvalitetsbristkostnader motortillverkningen hade.

Det var egentligen tre orsaker som identifierades ligga bakom Sena
inleveranser. De två första var att externa leverantörer inte följde
leveransplaner och att materialplaneringssystemen inte uppdaterades på ett
korrekt sätt. Den tredje orsaken var att dessa sena inleveranser inte har
dokumenterats på ett korrekt sätt, och därmed har inte motortillverkningen
kunnat vidta korrekta åtgärder vilket medfört att problemet blivit olöst.

Konsekvensen av att en projektplan togs fram är att motortillverkningen direkt
kan börja arbeta med att minska sina kvalitetsbristkostnader inom logistik-
området. De kommer att få en uppföljning över varför snabbtransporter uppstår
och kommer kunna utöva påtryckning på de organisationer som har direkt eller
indirekt ansvar för att material anländer i rätt tid och rätt mängd, in till motor-
tillverkningen.
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7 Diskussion och slutsatser
I detta kapitel dras slutsatserna att arbetet har uppfyllt syftena i inledningen.
Därefter förs en generell diskussion kring motortillverkningen och
kvalitetsbristkostnader. Slutligen värderas metoden tillsammans med att
validiteten och reliabiliteten granskas.

7.1 Slutsatser
Definition över vilka kvalitetsbristkostnader som söktes i arbetet var i princip
redan framtagen vid arbetets start, och den ingick även i avgränsningen.
Motortillverkningen hade med andra ord redan preciserat vilka kvalitetsbrist-
kostnader de önskade få identifierade. Definitionen förändrades dock något,
och den slutliga lydelsen blev… :

En kvalitetsbristkostnad anses föreligga när en produkt inte uppfyller
specifikationen, inte levereras i tid, eller att dess konstruktion är sådan att den
inte kan bearbetas eller monteras korrekt. Som kvalitetsbristkostnad räknas
även kostnaden för de resurser som åtgår för att identifiera möjliga kvalitets-
brister och för att åtgärda uppkomna kvalitetsbrister.

… med begränsningen för kontroller:
Om en mätpunkt mäts två gånger, eller mäts av någon annan avdelning än den
som tillverkar produkten, anses det vara en kvalitetsbristkostnad.

Definitionerna i sig presenterades aldrig, men utnyttjades vid framtagandet av
enkäter. Motortillverkningens handledares hjälp med avgränsning av arbetet
och enkätfrågor, tillsammans med det faktum att inte någon av respondenterna
ansåg att enkäterna innehöll annat än frågor om kvalitetsbrister, styrker att det
var kvalitetsbristkostnader som identifierades vid motortillverkningen. Svaren
från enkäterna beräknades och sammanställdes i sju olika kategorier.

Till fördjupad analys av orsakerna bakom kvalitetsbristkostnaderna valdes
kategorin Logistik. Inom Logistik gjordes ytterligare ett val, och denna gång
valdes kategorin Sena inleveranser. Dessa val gjordes för att orsakerna bakom
kvalitetsbristkostnaderna, inom ett begränsat område, skulle kunna identifieras.

De två största orsakerna till Sena inleveranser visade sig dels vara att
leverantörer inte följer leveransplan och dels att materialplaneringssystemet
inte uppdateras med korrekt information Att dessa två orsaker verkligen var
orsakerna bakom Sena inleveranser styrks av att materialplanerarna vid
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”Materials supply” enhälligt framhöll dessa som orsakerna. När orsakerna var
identifierade togs en projektplan fram, vilken ska minska och helst eliminera
de identifierade orsakerna. För projektplanen, se appendix A.

I problemdiskussionen finns tre frågeställningar som motortillverkningen ställt
sig. De tre frågeställningarna har blivit besvarade i arbetet, vilket förtydligas
nedan:
• De kvalitetsbristkostnader motortillverkningen har på grund av att

produkten inte följer specifikationer och att leveranstider inte följs, har
identifierats. Motortillverkningen kan även ha andra kvalitetsbristkostnader
vilka inte kunde identifieras under arbetet på grund av avgränsningen.

• Arbetet har givit en fingervisning om hur stora kvalitetsbristkostnader
motortillverkningen har på grund av att produkten inte följer specificeringar
och att leveranstider inte följs. Dock är de identifierade kvalitetsbrist-
kostnaderna behäftade med stor osäkerhet. Läggs även de områden som inte
ingått i detta arbete in, såsom underhåll, kan eventuellt
motortillverkningens kvalitetsbristkostnader öka i storlek.

• Ett exempel på hur kvalitetsbristkostnader vid motortillverkningen ska
elimineras har beskrivits i och med denna rapport. Rapporten identifierade
orsaker bakom uppkomsten av kvalitetsbristkostnader och en projektplan
togs fram för att försöka begränsa deras inverkan. Den springande punkten
är att identifiera orsakerna bakom kvalitetsbristkostnaderna och värdera om
ett projekt kommer att bli lönsamt.

7.2 Diskussion
Konsekvensen av att motortillverkningen inte dokumenterar sina
kvalitetsbrister i högre omfattning än nuvarande, medför att det kan vara svårt
att bevisa att kvalitetsbrister existerar och därmed få mer resurser för att lösa
dem. Alternativt om resurser existerar, innebär bristen på dokumentation
svårigheter att identifiera gemensamma problem, både inom verkstadsområden
och inom motortillverkningen i stort. Bristen på dokumentation medför att
kvalitetsbrister troligen analyseras och löses lokalt med stor risk till
suboptimeringar och ett icke optimalt resursutnyttjande.
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Kassationer behöver idag dokumenteras för att orderstock och övergripande
planering ska fungera. Justeringar har inte detta krav på sig, och därför
dokumenteras de inte heller idag vid motortillverkningen. Frågan är om
justeringar uppstår på grund av samma orsaker som kassationer? Om det idag
inte är lönsamt att åtgärda orsakerna till att kassationer uppkommer, kan det
visa sig lönsamt att åtgärda dessa orsaker, om orsakerna är desamma för
justeringar.

Scanias defintion av kvalitetsbristkostnader är enligt följande:
”Kostnader för aktiviteter och resurser som inte tillför kunden något mervärde.
Kvalitetsbristkostnader uppstår i processer, varor och tjänster” (Edfast, 1997).

Frågan är vad Scanias definition säger? Att den anser att kassationer är
kvalitetsbristkostnader inses, för de ger inte kunden något mervärde. Men vad
säger den om kontroller? Om det kan anses att kontroller medför att kunden
med större sannolikhet får en mer korrekt produkt, bör inte kontroller ses som
kvalitetsbrister. Men, om kontroller ses som en aktivitet vilken måste tas till,
därför att processer eller maskiner inte uppfyller de krav som egentligen bör
kunna ställa på dem, bör kontroller ses som kvalitetsbrister. Samma
resonemang kan föras kring justeringer och säkerligen kring ytterligare en rad
aktiviteter. Till Scanias definition borde det även finnas en guide för hur olika
kvalitetsbristkostnader ska tas fram. Utan denna guide kommer det alltid att
uppstå diskussion om vad som ska anses vara kvalitetsbristkostnader och hur
man ska räkna fram kvalitetsbristkostnaderna, och definitionen i sig förlorar i
värde då den inte fullt ut kan användas.

Att bygga upp ett gemensamt system vilket ska identifiera kvalitetsbrist-
kostnader vid motortillverkningen är troligtvis inte möjligt. Systemet och dess
beräkningsparametrar ska först accepteras av alla, vilket skulle kräva flera
timmar i mötestid. Därefter ska systemet administreras vilket skulle kräva
resurser. Den metod som är användbar är troligtvis att respektive avdelning
börjar mäta sina egna kvalitetsbrister för hela sin process och att dessa
mätningar dokumenteras. Utifrån dessa dokumentationer kan avdelningar
sedan samköra sina system och lära av varandra genom att se vilka lösningar
som uppkommit vid andra avdelningar.

Att flera kvalitetsbrister inte dokumenteras idag kan medföra att inhämtad
information snabbt går förlorad, och att nedlagda resurser för identifiering av
problem och problemlöning därmed varit bortkastade. Det är troligtvis inte det
mänskliga minnet som skapar den största förlusten vid avsaknad av dokumen-
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tation, utan att personal byter arbetsuppgifter. Därför är det viktigt att
dokumentera, och att dokumentera i korrekta storheter.

Kvalitet, eller om det är begreppet kvalitet, har under årens lopp fått en negativ
eller klichéartad klang hos vissa individer, anser författaren. Därför kan ett
kvalitetsprojekt uppfattas negativt av individer inom organisationen, och
projektet kan bli motarbetat. Genom att använda sig av kvalitetsbristkostnader
kan man eventuellt komma ifrån begreppet kvalitet. Genom att sätta en kostnad
på kvalitetsbristerna kan kvalitetsbegreppet ”göras om” till det mer neutrala
begreppet kostnader. Kostnader förstår alla, och alla vet att kostnader medför
att företaget förlorar pengar. Därför kan det vara fördelaktigt att istället för att
studera levererad eller mottagen kvalitet, studera vilka kostnader som existerar
på grund av bristande kvalitet. Författaren anser att detta är styrkan med
kvalitetsbristkostnader, och att mätning av kvalitetsbristkostnader är det bästa
sättet för en organisation att börja sitt kontinuerliga arbete med att höja
kvalitetsnivån inom företaget.

Kvalitetsbristkostnader kan alltid ses som kontroversiella. Få personer
upplever glädje när någon utomstående påpekar att deras arbete kan förbättras.
Det är därför viktigt att framhålla att mätning av kvalitetsbristkostnader är ett
sätt för avdelningen eller organisationen att få loss fler resurser. Vidare är det
systemet och inte människan som skapar det stora kvalitetsbristkostnaderna.
Människan är bara en av flera kuggar i det system i vilket hon verkar, och
människan gör bara det systemet säger till henne.14

7.3 Värdering av metoden och datas validitet och
reliabilitet

Metoden för arbetet fungerade väl. De kvalitetsbristkostnader och orsaker som
identifierades anser författaren vara av hög validitet, medan reliabiliteten hos
kvalitetsbristkostnaderna anses vara något låg.

                                          
14 Detta är en sanning med modifikation. Vissa människor är mer förändrings-
benägna än andra. Men, att gå emot systemet och försöka förändra det kräver
sin man eller kvinna, då det kräver mycket vilja och engagemang.
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7.3.1 Granskning av metod
Att utgå från den data som företagets system har att erbjuda för under-
sökningen kan innebära resursbesparingar i form att tidsåtgång. Att använda
tillgängliga data medför även att resultatet från arbetet får högre tillförlitlighet.
Trots att identifieringen av befintlig dokumentation inte gav den mängd
information som önskades, var detta en viktig del i metoden.

Uppgifter hämtade ur företagets system skulle kunna minska omfattning i den
efterkommande undersökningen. Vidare borde uppgifterna i dessa system vara
förankrade inom organisationen med avseende på; orsaken till deras uppkomst,
hur de beräkningstekniskt ska behandlas, deras storlek, samt med vem eller vad
som var orsakande till deras uppkomst. Fakta hämtade ur nämnda system borde
accepteras utan nämnvärd diskussion, samt uppfattas som absolut fakta i mot-
sats till en enskild individs svar i senare enkätstudie.

Det existerar förutom att studera systemen hos en organisation flera ytterligare
sätt, såsom att göra intervjuer, tidsstudier eller till och med att bygga upp ett
helt nytt system för kontinuerlig övervakning av kvalitetsbristkostnader. Att
göra tidsstudier eller bygga system kräver stor resurser och hade tillfört mer
information än vad som var nödvändigt för att välja ut en kategori kostnader.
Dessa måste därför anses kosta mer än det tillför.

Valet att göra en enkätstudie bestående av öppna frågor, för att komplettera de
fakta som systemet gav, kan diskuteras. Fördelen är att studien inte kräver så
stora resurser i form av tid och personal och att enkäten kan lämnas kvar hos
respondenten, för att han på så sätt får tid för att tänka igenom svaren.

Begränsningar är att respondenten måste förstå vad som söks i enkäten, att han
förstår frågorna och att han kan svara på frågorna. Verifiering av data inhämtad
med enkäten kan vara svår, såvida man inte gör en tids- eller frekvensstudie,
vilket talar mot valet av enkätstudie. En enkät begränsar undersökningen i och
med att den endast ger svar på det som efterfrågas i frågorna. Detta medför att
exempelvis kroniska kvalitetsbristkostnader troligtvis inte fångas upp då dessa
oftast inte identifierats i organisationen.

Vald metod bör inte medföra några problem för respondenten då han känner
sina processer väl. Dock kan förfaringssättet kritiseras då en händelse under
resterande delen av året inte kom att registreras mer än genom en prognos.
Men om en händelse skulle inträffa, borde den troligtvis inte påverka den upp-
skattade kostnadsbilden särskilt mycket. Om så ändå vore fallet måste
händelsen vara av speciell karaktär. En sådan extraordinär händelse skulle
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troligtvis inte accepteras av organisationen som en kvalitetsbristkostnad, utan
som något extraordinärt, vilken organisationen väljer att lägga utanför själva
undersökningen. En sådan händelse hjälper inte heller organisationen att för-
bättra sig mer än mot en liknande extraordinär händelse. En extraordinär
händelse skulle troligtvis även avställas mycket raskt.

Nackdelen med en engångsstudie är att det är svårt att se om förbättringar ger
önskat resultat, om inte detta märks direkt i organisationens ekonomiska
resultat. Särskilt gäller detta om önskan är att identifiera kvalitetsbristkostnads-
minskningar vilka är indirekta. Inom enstaka områden går det att verifiera om
förbättringar erhållits, och då särskilt inom valt förbättringsområde. Detta kan
leda till suboptimeringar. För att få en uppfattning om vad investeringarna ger
för resultat måste troligtvis en ny undersökning göras, vilken troligtvis inte
kommer att ge samma resultat i och med att något index, vilket inte beror av
variabla baser, inte tagits fram utan de som togs fram beror av produktions-
volym.

För det syfte som metoden användes för har den fungerat väl, då målet varit att
identifiera förbättringsmöjligheter. Om syftet i stället varit att identifiera exakta
kvalitetsbristkostnader hade inte metoden gått att använda, utan frekvens-
studier, tidsstudier och andra identifikationsverktyg hade varit nödvändiga att
använda för att osäkerheten i siffrorna skulle kunna reduceras. Metodvalet
styrks även av teorin, vilken säger att det första identifieringsprojektet inte ska
vara för stort och komplext.

7.3.2 Granskning av validiteten
Valet av respondent anses viktigt i detta sammanhang. Planerat var att de
personer med bäst inblick i respektive avdelning skulle svara på enkäten, det
vill säga produktionsledarna. Inom två verkstadsområden var detta inte möjligt
och validiteten sjunker. Här kan det systematiska felet blivit stort.

Det första syftet var att definiera vilka kvalitetsbristkostnader som skulle
identifieras. Att det var kvalitetsbristkostnader vid motortillverkningen som
definierades är troligt, då ingen av respondenterna ansåg att någon fråga var
överflödig under den inledande diskussionen. Därmed höjs validiteten.

Det andra syftet med arbetet var att identifiera kvalitetsbristkostnader. Flera av
respondenterna visade sig veta vad kvalitetsbristkostnader var. Den inledande
diskussionen vid utdelandet av enkäter, verkstadsingenjörernas verifiering av
svaren tillsammans med att handledare Ulf Hultman kontrollerade enkäterna
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före de delades ut medför att det är kvalitetsbristkostnader som har identi-
fierats. Detta höjer validiteten.

Risken att feltolka svaren och att respondenten ej svarade på frågan försökte
elimineras genom att först ge en introduktion av vad som eftersträvas med
undersökningen och i enkäten, be respondenten läsa igenom frågorna och fråga
på det som var oklart, och senare vid insamlandet kontrollera lämnade svar
med respondenten i fråga. Detta ger en hög valitetet.

Författaren anser att respondenten har svarat på de frågor som ställts i och med
den inledande presentationen och genomgången samt den efterföljande veri-
fieringen. Eventuella orsaker till låg validitet är att respondenten inte kunnat ge
rätt svar därför att han känt sig tvingad att svara på ett visst sätt, svarar som
han tror att man bör svara eller till och med avsiktligt svarat fel. De två sista
faktorer har försökts kontrolleras genom att verkstadsingenjören för respektive
verkstadsområde fått gå igenom siffrorna för sina avdelningar, men validiteten
sjunker.

Om definitioner och muntligt förklaringar av kvalitetsbristkostnader inte nått
fram till respondenterna, vilket författaren inte till fullo kunnat kontrollera,
kommer undersökningen att ha identifierat andra kostnader än de som
ursprungligen söktes. Validiteten sjunker.

Produktionsledarna skulle ges möjlighet att tänka efter och gå igenom sina
papper så att deras svar blev så korrekta som möjligt. Detta underlättades
genom att frågorna nu kunde lämnas kvar hos respondenten.

Att svaren blir nedskrivna av respondenten underlättar sammanställningen då
det uppkommer färre tveksamheter kring vad respondenten har svarat. Vidare
borde respondenten uppleva att svaret ska vara så exakt som möjligt eftersom
svaret senare ska verifieras, vilket höjer validitenen.

Att det var orsaker bakom kategorin Sena inleveranser som identifierades är
troligt, eftersom samtliga materialplanerare gav samma svar. Vidare visade
identifieringen av antal snabbtransporter för en period att en stor del av
snabbtransporterna berodde på externa leverantörer. Detta höjer validiteten.

Validiteten i arbetet anses därmed vara tillräckligt hög för att kunna säga att det
var kvalitetsbristkostnader och orsaker bakom kvalitetsbristkostnader som
identifierades.
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7.3.3 Granskning av reliabiliteten
Att motortillverkningen idag inte mäter flera av de kostnader som har efter-
frågats i undersökningen medför att reliabiliteten sjunker, därför att olika
personers uppskattningar medför att svaren inte alltid bygger på samma
grunder.

Det kan ha funnits en stor felkvot den närmaste tiden före undersökningen,
vilket medför att respondenten omedvetet höjer felkvoten för hela året, eller
tvärt om, och reliabiliteten sjunker.

Att respondenterna inte alltid svarade i antal händelser eller enheter gör att
reliabiliteten sjunker. Detta medför att samma procedur vid beräkning av
kostnader inte har använts, då det är respondenten som tagit fram kostnaderna,
och reliabiliteten sjunker. Verkstadsingenjörerna vid respektive verkstads-
område utförde dock en viss form av kontroll och reliabiliteten stiger något.

Den höga produktionstakten medförde att samma princip vid utdelande och
insamlande av enkäten inte kunde användas och reliabiliteten sjunker.

Som nämns i teorin måste gott omdöme gå före hög exakthet samt att
organisationens behov ska styra hur undersökningen går till. Beräkningarna i
kapitel 5.4.1 har inte hög exakthet samt att börja försöka gå djupare in i
kostnader skulle ta mycket resurser, både för arbetet och för motortillverk-
ningen. Motortillverkningen hade heller inget behov av att få dessa kostnader
närmare belysta, för i sådant fall hade de redan tidigare tagit fram dem.

Felet i gjorda beräkningar, se kapitel 5.4.1, bör inte medföra några problem i en
senare analys när kvalitetsbristkostnaderna kommer att ställas mot varandra.
Felen kommer att vara lika stora för olika kostnader vilka bygger på beräk-
ningarna i kapitel 5.4.1, vilket medför att deras förhållande mot varandra
kommer att vara av samma storleksordning som utan felet. Därför kan en
korrekt analys ändå göras.

Författaren har verifierat att kostnadsberäkningar gjorda av honom är korrekt
gjorda, vilket medför att reliabiliteten anses god vad det gäller beräkningar uti-
från respondenternas svar.

På grund av att orsaker bakom snabbtransporter och sena inleveranser identi-
fierades genom bland annat en intervju vid en avdelning, sänks reliabiliteten.
Reliabiliteten höjs dock med tanke på att flera personer gav samma svar och att
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dessa personer var väl insatta i situationen. Reliabiliteten anses därmed till-
räckligt hög för att kunna säga att det var de största orsakerna.

Därmed anses att reliabiliteten för arbetet är något låg, och att nära på samtliga
identifierade kvalitetsbristkostnader är osäkra till sin storlek.

7.4 Rekommendationer till fortsatt arbete
Ett sätt att få in kvalitetsbrister på ett mycket snabbt sätt kan vara att be
operatörer att skriva ned på papper vad de anser vara onödigt arbete och vad
som hindrar dem att utföra sitt arbete. Detta kan med fördel göras som en
brainstorming. På så sätt får man snabbt fram var brister finns idag, och kan
åtgärda dessa efter att de har analyserats. Detta sätt ger troligtvis bara
information om synliga kvalitetsbrister, men genom att operatörerna får övning
i att identifiera kvalitetsbrister och upplever att man gör något åt dem, kan det
medföra att operatörerna identifierar fler i framtiden.

Motortillverkningen bör ta fram riktlinjer för hur deras definition av kvalitets-
bristkostnader ska tolkas och användas. Samtidigt bör motortillverkningen ta
fram generella riktlinjer för hur beräkning av kvalitetsbristkostnader ska ske,
för att man inom de olika avdelningarna ska kunna använda sig av definitionen
och kunna räkna på sina kvalitetsbrister.

Att mäta och dokumentera kvalitetsbrister medför att de kan analyseras och
senare eventuellt elimineras om det visar sig lönsamt. Därför rekommenderas
motortillverkningen att till en början enas om sju kvalitetsbrister vilka är
gemensamma för samtliga verkstadsområden vid motortillverkningen. Dessa
sju ska därefter kontinuerligt dokumenteras och analyseras vid respektive
avdelning. I lämpliga intervall samkörs dokumentationen och kvalitetsbrist-
kostnaden för motortillverkningen tas fram. Orsakerna bakom kvalitetsbrist-
kostnaderna tas fram och en värdering av lönsamheten av att försöka eliminera
någon av orsakerna görs. Anses det lönsamt att starta ett projekt görs detta.
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Projekt
Korrigerande åtgärd för att säkerställa leveransprecision

Bakgrund
Vid motortillverkningen finns ett system för att komma tillrätta med produkter,
artiklar, ämnen och komponenter vilka avviker från specifisering. Systemet
bygger på att den funktion som blivit drabbad skickar en ”begäran om
korrigerande åtgärd” till orsakande alternativt ansvarig funktion. I ”begäran
om korrigerande åtgärd” beskriver den drabbade funktionen vad felet eller
bristen är, skickar ”begäran” till den orsakande funktionen vilken beskriver
vad den bakomliggande orsaken är, vilken åtgärd de ämnar utföra samt när
bristen eller felet ska vara åtgärdat. Därefter sänder orsakande avdelning
blanketten tillbaka till avsändaren.

Snabbtransport in till motortillverkningen används först när en inleverans är så
pass sen att produktionen inom motortillverkningen kan bli lidande.

Syfte
Syftet med projektet är att utvärdera om ”korrigerande åtgärd” har effekt på
dels externa leverantörers sena inleveranser, dels på Scania-orsakade sena
inleveranser till motortillverkningen.

Inledning
Produktionsstörningar vid motortillverkningen beror bland annat på:
Mänskliga inmatningsfel av strukturer, materialbehov med mera i material-
planeringssystemet, vilket leder till att för lite av aktuellt materialet beställs
hem (Lilian Heikkilä, 990115).

Materialplaneringssystemet hämtar information från många moduler vilket gör
systemet komplicerat. Vidare tas bruttoplaner fram 1 gång per månad vilket
leder till eventuellt viss fördröjning innan förändringar i produktion
identifieras av systemet. Monteringen styrs av kundorder och planerar dag för
dag vilka motorindivider som ska monteras. Leveransplaner, vilka skickas ca 1
gång per vecka, tas ur materialplaneringssystemet vilket innebär att vid en
förändring i monteringen, av artiklar eller strukturer, kommer fel
materialbehov att visas och felaktiga indikationer på vad som behöver beställas
ges (Lilian Heikkilä, 990115).

Externa leverantörer följer inte leveransplanerna, vilket leder till att material
inte kommer in i tid.



Appendix A. Projektplan

_______________________________________________________________
2(4)

När materialplanerarna vid ”Materials supply” (TDELL) gör besök eller bjuder
in externa leverantörer vilka inte sköter sina leveranser, förbättrar de flesta sig.
Dock har det visat sig att några faller tillbaka till utgångsläget efter en tid och
att det endast blir en tillfällig förbättring.

Tillvägagångssättet med ”korrigerande åtgärd” har följande fördelar:
Tillvägagångssättet är att vid varje felaktig leverans skicka en ”begäran om
korrigerande åtgärd”. Detta är ett sätt att fråga ”Varför blev det fel” tills felet är
avhjälpt.

Fördelarna är att:
Brister som identifieras skrivs ned på papper och sparas, vilket medför att
efterkommande kan se vad som har gjorts. Framtida beslut underlättas.
Åtgärd skrivs ned på papper och sparas, vilket medför att efterkommande kan
se vad som gjorts. Framtida dubbelarbete undviks.
Ansvarig avdelning/leverantör får möjlighet att korrigera bristen, vilket medför
lägre antal störningar i framtida produktion.

Omfattning
Antal snabbtransporter är ca 1 per dag. Antal produktionsstörningar på grund
av sena inleveranser är färre. En gång per månad sammanställs resultatet och
varannan vecka följs utsända ”begäran om korrigerande åtgärd” upp. Vid
sammanställningarna förs en diskussion kring vad som har förbättrats eller
försämrats och en kontinuerlig utvärdering av metoden och resultatet görs.

Mål:
Att visualisera materialsystemets brister för ansvarig personal vilket ska leda
till att materialsystemet förbättras.

Att återföra mänskliga felaktiga inmatningar i modul vilken material-
planeringssystemet använder, vilket ska medföra att problemet visualiseras och
åtgärder vidtas.

Att minska antalet snabbtransporter in till motortillverkningen vilka beror av
att leverantör inte levererar enligt plan.
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Ekonomiska mål, på ett års sikt:
• Kostnader för produktionsstörningar i linje ska halveras
• Snabbtransportkostnader vilka beror av motortillverkningen ska halveras
• Synergieffekter därför att antalet sena inleveranser och produktions-

störningar sänks, ska ge en minskad kostnad motsvarande ovanstående
reduktion i absoluta belopp.

 

Tillvägagångssätt
 TDELL skickar internt ”begäran om korrigerande åtgärd” till de avdelningar
vilka har ansvaret för just det fel som identifierats (mänskliga, system).
 

 TDELL skickar externt ”begäran om korrigerande åtgärd” till den leverantör
som är problemägare.
 

 Dokumentet skall skickas så snart problemägaren är känd, för att feedback:en
ska bli effektiv.
 

Databas
 TDELL väljer själva hur de vill administrera datan vilken de även ansvarar för.
 Idag existerar en Excel-databas för korrigerande åtgärder. Med vissa modi-
fieringar kan den utnyttjas, se slutet av detta dokument.
 

 Distribution
 TDELL väljer själva hur de vill distribuera ”begäran om korrigerande åtgärd”,
några förlag är:
 e-post med ”begäran om korrigerande åtgärd” skickas till problemägaren.
Existerande excel-mallar kan också användas och skickas per post eller fax.
 

 Utbildning
 Viss utbildning/information av externa leverantörer kan vara nödvändig.
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Vad som ska följas upp och presenteras i diagramform
• Antalet snabbtransporter som beror av varje leverantör tillsammans med en

tidsaxel över antalet händelser per leverantör.
• Antalet snabbtransporter som beror av Scanias materialplaneringssystems

fördröjning och komplexitet.
• Antalet snabbtransporter som beror av mänskliga felinmatningar.
• Stapeldiagram, med stapel för varje månad. Varje stapel består av de tre

bristtyperna; mänskliga fel, systembrister och leverantörsfel.
• Antalet obesvarade ”begäran om korrigerande åtgärder” som vid samman-

ställandets tidpunkt existerar, för varje avdelning och leverantör.

Eventuella åtgärder vilka möjligen kan lösa problem vilka i framtiden
visualiseras i ovan sammanställning:
• Många snabbtransporter med stor spridning i tiden indikerar eventuellt att

leverantören bör utvecklas eller avvecklas.
• Scania materialplaneringssystem:s fördröjning löses eventuellt genom att

köra bruttobehoven varje vecka, dess komplexitet löses eventuellt genom
att visualisera hur systemet är uppbyggt eller genom utbildning.

• Mänskliga felinmatningar löses eventuellt genom utbildning.
• Antal obesvarade ”begäran om korrigerande åtgärder” kan eventuellt tolkas

som att berörd organisation inte vet hur deras process fungerar, inte tar
bristen på allvar eller inte har någon ambition till förbättring.
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Organisationsplan för motortillverkningen, 1998-08-12, med arbetets
avgränsningar (internt dokument, Motortillverkningen, 980812)
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Exempel på inledning till enkäterna
Frågor till gjutning och kärntillv. om interna kvalitetsbristkostnader 
av: Markus Hyltegård, som gör examensarbete vid TDEQ

Inledning
Syftet med följande frågor är att få en så säker uppskattning som möjligt av
kostnaderna som idag finns inom Scania AB motortillverkning. Finns
dokument som styrker uppskattade eller verkliga kostnader, på olika sätt, tas
de emot med stor glädje.

Nästa steg för mig blir att rangordna kostnaderna i någon prioritetsordning och
eventuellt gå djupare in i några.

Det som ska belysas i och med denna inledande enkät är interna
kvalitetsbristkostnader som rör eller beror av produkten i sig samt dess
ledtider och leveranstider. ( = avgränsning)
Kvalitetsbristkostnader är samtliga resurser som förbrukas utöver vad en
optimal organisation i en ideal värld skulle förbruka. I en sådan värld finns
exempelvis inga extra transporter, ingen extra planering eller tjänster för
detsamma och inget behov av kontroll. Har man alltså en gång sagt att något
ska till en plats, bete sig på ett visst sätt eller vara på ett visst vis, så blir det
också så.

Tag även med kostnader som belastar er avdelning och som är interna
kvalitetsbristkostnader men som kanske inte explicit frågas efter i denna enkät.
Jag försöker ge er några exempel nedan men har inte möjlighet att täcka in allt
ni gör. Glöm dock inte bort avgränsningen.

Kostnaderna ska presenteras på årsbasis så långt som möjligt.
Vidare ska så långt som möjligt de olika kostnaderna som ingår i beräkningen
redovisas.  Detta för att jag ska kunna se vilka kostnader som har tagits med.

Vid korrigeringar är det ofta många resurser inblandade, exempelvis personer,
fordon, maskiner osv. Jag önskar att ni tar hänsyn till samtliga av dessa
kostnader vid redovisningen.

Har du några frågor önskar jag att du hör av dig.

Lycka till!
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Exempel på förtydliganden till frågorna i enkäten

Fråga 2 och 4 är båda med för att jag ska kunna hålla isär var kassationen
uppkommer.

Materialfel är fel i materialet, exempelvis sprickbildning, felaktig blandning
osv.

De yt- och lagerkostnader som efterfrågas är med detta resonemang endast
sådana kostnader som har samband med kvalitetsbristkostnader, exempel kan
vara; buffertar av produkter eller material som finns till endast för att
säkerställa försörjning vid eventuella kvalitetsbrister, och inte för att eventuellt
klara vissa orders; ytor som tas upp för att lagra till exempel produkter som ska
justeras eller kasseras osv.

Felkonstruktion är någon form av formfel, bristfällig sammansättningen
eller felaktig bearbetning av produkten. Att formen blev felkonstruerad på
ritbordet mäter jag inte, men detta leder till kostnader som ni troligtvis kommer
att visa på under exempelvis ledtider.

Formfel kan leda till att den inkommande produkten därför är obrukbar och
måste återsändas, eller att era produkter efter att produkten monterats får
återkommande fel eller kräver extra arbete för att uppfylla den förutbestämda
funktionen.
Bristfällig sammansättning kan vara att en slang inte är korrekt ditsatt etc.
Felaktig bearbetning kan vara att hål saknas så att ni inte kan montera korrekt
eller fortsätta er bearbetning.

In- och utleveranser av produkter till och från er avdelning ingår i kvalitets-
bristkostnads-perspektivet för produkten. Att inte produkter finns i rätt tid på
rätt plats kan kosta pengar i form av straffavgifter eller ”stilleståndskostnader”,
där båda kan leda till övertid eller extrapersonal i något skede etc.

Under gjutning och kärntillverkning anses inte kontroller av inkommande
”smälta” vara en kvalitetsbristkostnad utan är en del av processen.

Samtliga kassationer och justeringar som görs är att anse som kvaliets-
bristkostnader. Även fel som uppkommer pga ”processfel”.

Vänligen meddela mig om du anser att jag bör ställa ytterligare frågor, samt om
du anser någon fråga vara svåra att tyda.
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Enkätfrågor till verkstadsområdena kärnmakeri och gjutning

1. Hur många arbetsfel som leder till justeringar har ni per år?(jag gör
generaliseringen att maskinen är optimal)

- Hur många tror du att det i verkligheten är?
- Vad kostar detta er per år?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

2. Hur många arbetsfel som leder till kassationer har ni per år?(jag gör
generaliseringen att maskinen är optimal)

- Hur många tror du att det i verkligheten är?
- Vad kostar detta er per år?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

3. Hur många inkommande felkonstruktioner av produkt har ni per år?
- Hur många tror du att det i verkligheten är?
- Vad kostar detta er per år?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

4. Hur många kassationer som beror av materialet i produkten eller
processen har ni per år?

- Hur många tror du att det i verkligheten är?
- Vad kostar detta er per år?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

5. Hur många justeringar som beror av materialet i produkten har ni per
år?

- Hur många tror du att det i verkligheten är?
- Vad kostar detta er per år?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

6. Hur stora ytor tar ni upp per år för lager av olika slag?
- Hur stora tror du att det i verkligheten är?
- Vad kostar detta er per år?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

7. Hur stora lagringskostnader av material i olika former har ni per år?
- Hur stora tror du att det i verkligheten är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?
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8. Hur stora kostnader har ni pga försenade inleveranser per år?
- Hur stora tror du att det i verkligheten är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?
- 
9. Hur stora kostnader har ni pga försenade utleveranser per år?
- Hur stora tror du att det i verkligheten är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

10. Hur stora kostnader ligger i operatörs- och/eller slutkontroller per år?
- Hur stora tror du att det i verkligheten är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

11. Hur stort värde tillför ni produkten under förädlingen hos er, i kronor
räknat?

- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

12. Hur stora kostnader för revisioner med avseende på mått och renhet har ni
per år?

- Hur stora tror du att det i verkligheten är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

13. Hur stora kostnader får ni pga att ni levererar felaktiga produkter till
andra avdelningar, vilket kan leda till returer av era produkter?

- Hur stora tror du att det i verkligheten är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

14. Hur stora kostnader har ni för det extra arbete som läggs ned pga frågorna
1 –13 ovan?  Kostnader beräknas per år, för både tjänstemän och operatörer.

- Hur stora tror du att det i verkligheten är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

Tack!
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Frågor till verkstadsområdet logistik

1. Hur många extra transporter av inkommande material och/eller motorer,
har ni per år.

- Hur många tror/vet du att det i verkligheten är?
- Vad kostar detta er per år?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

2. Hur mycket kostar per år ert extra arbete pga sena inleveranser?
- Hur stora tror du att kostnaderna verkligen är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

3. Hur många extra transporter av utgående material och/eller motorer, har
ni per år.

- Hur många tror/vet du att det i verkligheten är?
- Vad kostar detta er per år?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

4. Hur mycket kostar per år ert extra arbete pga sena utleveranser?
- Hur stora tror du att kostnaderna verkligen är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

5. Hur många extra transporter av internt material och/eller motorer, har ni
per år.

- Hur många tror/vet du att det i verkligheten är?
- Vad kostar detta er per år?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

6. Hur mycket kostar per år ert extra arbete som uppstår pga
internleveranser?

- Hur stora tror du att kostnaderna verkligen är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

7. Hur mycket kostar per år er bevakning samt uppföljning av inkommande,
internt samt utgående material och motorer?

- Hur stora tror du att kostnaderna verkligen är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

8. Hur mycket kostar per år er materialrevision?
- Hur stora tror du att kostnaderna verkligen är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?
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9. Hur mycket kostar per år er ankomstkontroll?
- Hur stora tror du att kostnaderna verkligen är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

10. Hur många justeringsarbeten på inkommande material gör ni per år?
- Hur många tror/vet du att det i verkligheten är?
- Vad kostar detta er per år?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

11. Hur mycket kostar per år ert extra planeringsarbete?
- Hur stora tror du att kostnaderna verkligen är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

12. Hur stora kostnader har ni per år för att ni på olika sätt åsamkar varor
olika skador?

- Hur stora tror du att kostnaderna verkligen är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

13. Hur stora ytor använder ni per år, för ändamål som ligger inom
kvalitetsbristområdet ovan nämnt?

- Hur mycket tror/vet du att det i verkligheten är?
- Vad kostar detta er per år?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

14. Hur stora kostnader har ni för det extra arbete som läggs ned pga frågorna
1 –13 ovan?  Kostnader beräknas per år, för både tjänstemän och
”operatörer”.

- Hur stora tror du att det i verkligheten är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

Tack!
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Frågor till de två bearbetande verkstadsområdena

1. Hur många arbetsfel som leder till justeringar har ni per år?(anser att
maskinen är optimal)

- Hur många tror du att det i verkligheten är?
- vad kostar detta er per år?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

2. Hur många arbetsfel som leder till kassationer har ni per år?(anser att
maskinen är optimal)

- Hur många tror du att det i verkligheten är?
- vad kostar detta er per år?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

3. Hur många inkommande felkonstruktioner av produkt har ni per år?
- Hur många tror du att det i verkligheten är?
- vad kostar detta er per år?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

4. Hur många kassationer som beror av materialet i produkten har ni per
år?

- Hur många tror du att det i verkligheten är?
- vad kostar detta er per år?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

5. Hur stora ytor tar ni upp per år för lager av olika slag?
- Hur stora tror du att det i verkligheten är?
- vad kostar detta er per år?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

6. Hur stora lagringskostnader av material i olika former har ni per år?
- Hur stora tror du att det i verkligheten är?
- vad kostar detta er per år?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

7. Hur stora kostnader har ni pga försenade inleveranser per år?
- Hur stora tror du att det i verkligheten är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?
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8. Hur stora kostnader har ni pga försenade utleveranser per år?
- Hur stora tror du att det i verkligheten är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

9. Hur stora kostnader har ni för att slutkontrollera per år?
- Hur stora tror du att det i verkligheten är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

10. Hur stort värde tillför ni produkten under förädlingen hos er, i kronor
räknat?

- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

11. Hur stora kostnader för revisioner med avseende på mått och renhet har ni
per år?

- Hur stora tror du att det i verkligheten är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

12. Hur stora kostnader har ni pga material med låg bearbetsbarhet per år?
- Hur stora tror du att det i verkligheten är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

13. Hur stora kostnader får ni pga att ni levererar felaktiga produkter till
andra avdelningar, vilket kan leda till returer av era produkter?

- Hur stora tror du att det i verkligheten är?
- vad kostar detta er per år?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

14. Hur stora kostnader har ni för det extra arbete som läggs ned pga frågorna
1 –13 ovan?  Kostnader beräknas per år, för både tjänstemän och operatörer.

- Hur stora tror du att det i verkligheten är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

Tack!
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Frågor till verkstadsområdet montering

Frågor del 1

A. Hur stora kostnader hos kund har ni per år?
Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

B. Hur stora kostnader för returer från kund har ni per år?
Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

C. Hur stora kostnader för att åtgärda fel hos kund har ni per år?
Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

D. Hur kostar per år, er extra bemanning som ni har för att klara av
kvalitetsbrister?
Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

E. Hur stora kostnader har ni per år, för kontroller före leverans?
Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

Frågor del 2

1. Hur många monteringsfel som leder till justeringar eller kassationer har
ni per år?

- Hur många tror du att det i verkligheten är?
- vad kostar detta er per år?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

2. Hur många inkommande felkonstruerade komponenter/produkter har ni
per år?

- Hur många tror du att det i verkligheten är?
- vad kostar detta er per år?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

3. Hur stora ytor tar ni upp per år för lager av komponenter/motorer samt
kontor som kan hänföras till kvalitetsbristkostnadsdefinitionen?

- Hur stora tror du att det i verkligheten är?
- vad kostar detta er per år?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?
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4. Hur stora kostnader har ni pga försenade inleveranser per år?
- Hur stora tror du att det i verkligheten är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

5. Hur stora kostnader har ni pga försenade utleveranser per år?
- Hur stora tror du att det i verkligheten är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

6. Hur stora kostnader har ni för att slut- och delkontrollera per år?
- Hur stora tror du att det i verkligheten är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

7. Hur mycket kostar per år er ankomstkontroll?
- Hur stora tror du att kostnaderna verkligen är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

8. Hur många justeringsarbeten på inkommande material gör ni per år?
- Hur många tror/vet du att det i verkligheten är?
- Vad kostar detta er per år?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

9. Hur stort värde tillför ni produkten under förädlingen hos er, i kronor
räknat per år?

- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

10. Hur stora kostnader för revisioner med avseende på komponenter etc har ni
per år?

- Hur stora tror du att det i verkligheten är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

11. Hur stora kostnader har ni pga material med låg monteringsbarhet per år?
- Hur stora tror du att det i verkligheten är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

12. Hur mycket kostar per år er bevakning samt uppföljning av inkommande,
internt samt utgående material och motorer?

- Hur stora tror du att kostnaderna verkligen är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?
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13. Hur stora kostnader har ni per år för att ni på olika sätt åsamkar varor
olika skador?

- Hur stora tror du att kostnaderna verkligen är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

14. Hur stora kostnader har ni för det extra arbete som läggs ned pga frågorna
A-E samt

1 – 13 ovan?  Kostnader beräknas per år, för både tjänstemän och
operatörer.
- Hur stora tror du att det i verkligheten är?
- Vilka kostnader har ni inräknat i den summan?

Tack


