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Förord 

Detta examensarbete utgör det avslutande momentet på vår högskoleingenjörsutbildning i 
Miljö- och kvalitetsmanagement vid Luleå tekniska universitet. Arbetet som omfattas av 10 
poäng har utförts på uppdrag av LKAB, Kiruna under hösten och vintern 2005/2006. Syftet 
med arbetet var att ta fram en modell för kvalitetsbristkostnader som underlag för 
investeringars lönsamhet. 
 
Vi vill tacka personalen på Anrikningsverk 1 som hjälpt oss med att svara på frågor och ställt 
upp på intervjuer. Vi vill speciellt tacka vår handledare Kenneth Sennland, vid LKAB, som 
alltid ställt upp när vi behövt hjälp. Ett stort tack riktas även till Mikael Westerlund, 
kvalitetschef vid LKAB, för all kunskap som han har delgivit oss. Sist men inte minst vill vi 
tacka Thomas Olsson, vår handledare vid Luleå tekniska universitet, för att han har haft tid 
och tålamod med oss och för alla goda råd som han har bistått oss med. 
 
Luleå, januari 2006 
 
 
 
Mia Jakobsson 
Caroline Lindström 
 



 

  

 

Sammanfattning 

Under de senaste årtiondena har intresset för kvalitet ökat markant. De ökade kraven från 
kunderna, tillsammans med att marknaden blivit allt mer global, medför att företagen tvingas 
att arbeta med kvalitet på ett effektivt sätt för att bibehålla konkurrenskraften. Genom att 
erbjuda produkter med hög kvalitet ökar företaget sin lönsamhet. Ett annat sätt för företag att 
öka sin lönsamhet är att minska de kostnader som bristande kvalitet kan medföra. Dessa 
kvalitetsbristkostnader kan uppgå till 10-30% av ett företags totala omsättning. Ett sätt för 
företag att minska dessa kostnader är att försöka identifiera och eliminera dessa.   
 
Examensarbetet utfördes på LKAB, en högteknologisk mineralkoncern som producerar 
förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning. LKAB har länge bedrivit ett kvalitetsarbete 
och blev certifierade enligt ISO 9001:2000 under hösten 2002.  
 
Arbetet som utfördes på uppdrag av LKAB hade syftet att, utifrån en tidigare modell för 
kvalitetsbristkostnader, utveckla en generell arbetsmodell, i vilken kvalitetsbristkostnader kan 
användas som underlag för beräkning av investeringars lönsamhet. Denna modell ska sedan 
verifieras mot hydrocykloner.  
 
För att utveckla den redan framtagna modellen till en mer omfattande och generell 
arbetsmodell krävdes en kartläggning av ytterligare kvalitetsbristkostnader. För att identifiera 
fler kvalitetsbristkostnader, och främst då dolda sådana, gjordes litteraturstudier, intervjuer, 
observationer samt en enkätundersökning. Utifrån dessa metoder identifierades ett antal 
kvalitetsbristkostnader. Många av dem är dock inte mätbara eftersom det inte finns tillräckligt 
med uppföljning inom dessa områden.  
 
Examensarbetet resulterade i en generell arbetsmodell för kvalitetsbristkostnader. Denna 
modell har verifierats mot hydrocykloner i anrikningsverket. Detta visade på att modellen är 
generell och går att tillämpa på hela anrikningsverket. 
 
Under arbetets gång har det uppmärksammats att LKAB bedriver ett effektivt och 
systematiskt kvalitetsarbete. Dock bör uttrycket ”Den som slutar att bli bättre slutar snart att 
vara bra” finnas i åtanke. Vår förhoppning är att denna rapport kan komma till användning för 
LKAB i deras fortsatta arbete med att identifiera kvalitetsbristkostnader och i deras ständiga 
förbättringsarbete. 



 

  

 

Abstract 

During the past decades, the interest in quality has increased considerably. The higher 
customer demands together with the fact that the market has become more global, force 
companies to be even better and more efficient in their work with quality to keep the 
competitiveness. By offering high-quality products, the company increases its profitability. 
Another way for a company to increase its profitability is to decrease the poor quality costs. 
These poor quality costs can amount to 10-30 percent of the total turnover. One way for 
companies to decrease the costs is to identify and eliminate them. 
 
This thesis has been performed at LKAB, a high-technology mineral group that is processing 
worked up iron products for the steel industry. LKAB has worked with quality for a long time 
and became certified according to ISO 9001:2000 during the autumn of 2002.  
 
The work was executed by the request of LKAB and its purpose was, originating from an 
earlier model for poor quality costs, to develop a general model, in which poor quality costs 
can be used as a foundation for calculation of investments’ profits. This model will then be 
verified against hydro cyclones.  
 
To develop the already existing model to a more extensive and general model, a further 
survey of poor quality costs was required. To identify further poor quality costs, principally 
concealed ones, it was necessary to make some literature studies, interviews, observations and 
a questionnaire. Based on these methods, several poor quality costs were identified. However, 
many of them are not measurable since there is not enough follow-up in these areas.  
 
The thesis resulted in a general model for poor quality costs. This model has been verified 
against hydro cyclones. This indicates that the model is general and suitable in any production 
at the ore plant.  
 
During this project, it has been noticed that LKAB is pursuing an efficient and systematic 
quality work. However, the expression “He who stops getting better, soon stops being good” 
ought to be kept in mind.  Our hope is that this master thesis can be useful for LKAB and its 
further work with continuous improvements.  



Innehållsförteckning 

 

 

Innehållsförteckning 

 
1 Inledning.................................................................................................................................. 3 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 3 
1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................... 3 
1.3 Syfte ................................................................................................................................. 4 
1.4 Mål ................................................................................................................................... 4 
1.4 Avgränsningar .................................................................................................................. 4 

2 Företagspresentation................................................................................................................ 5 
2.1 LKAB - Luossavaara Kirunavaara AB ............................................................................ 5 
2.2 LKAB och kvalitet ........................................................................................................... 5 

2.2.1 LKAB:s definition av kvalitet ................................................................................... 5 
2.2.2  LKAB:s definition av kvalitetsbristkostnader.......................................................... 5 
2.2.3 Kvalitetspolicy .......................................................................................................... 6 

3 Metod ...................................................................................................................................... 7 
3.1 Forskningsansats .............................................................................................................. 7 

3.1.1 Kvantitativ och kvalitativ forskning.......................................................................... 7 
3.1.2 Induktion och deduktion............................................................................................ 7 

3.2 Angreppssätt..................................................................................................................... 8 
3.2.1 Litteraturstudier ......................................................................................................... 8 
3.2.2 Samtal/intervjuer ....................................................................................................... 8 
3.2.3 Avvikelse och optimalfallsanalys.............................................................................. 9 
3.2.4 Enkätundersökning.................................................................................................... 9 
3.2.5 Observationer i verksamhet/produktionsanläggning............................................... 10 

3.3 Validitet och reliabilitet.................................................................................................. 10 
4 Teori ...................................................................................................................................... 12 

4.1 Kvalitetsbegreppet.......................................................................................................... 12 
4.2 Offensiv kvalitetsutveckling .......................................................................................... 12 

4.2.1 De fyra hörnstenarna ............................................................................................... 13 
4.2.2 Samband mellan intern och extern kundtillfredsställelse........................................ 15 
4.2.3 Flytteorin ................................................................................................................. 15 
4.2.4 Delaktighet .............................................................................................................. 16 
4.2.5 Kvalitet och lönsamhet............................................................................................ 16 

4.3 Kvalitetsbristkostnader................................................................................................... 16 
4.3.1 Varför mäta kvalitetsbristkostnader? ...................................................................... 17 
4.3.2 Indelning av kvalitetsbristkostnader........................................................................ 17 
4.3.3 Akuta och kroniska problem ................................................................................... 17 
4.3.4 Nivåindelning .......................................................................................................... 18 

4.4 Kartläggning av kvalitetsbristkostnader vid Produktion Förädla, LKAB Kiruna.......... 19 
4.4.1 Utrustningshaverier ................................................................................................. 20 
4.4.2 Interna felkostnader................................................................................................. 20 
4.4.3 Externa felkostnader................................................................................................ 21 
4.4.4 Anrikningsverket ..................................................................................................... 21 

4.5 Processkedja ................................................................................................................... 22 
4.6 Anrikningsverk 1............................................................................................................ 22 
4.7 Hydrocyklonen ............................................................................................................... 23 



Innehållsförteckning 

 

5 Empiri.................................................................................................................................... 24 
5.1 Sammanställning av enkät.............................................................................................. 24 

6 Analys.................................................................................................................................... 30 
6.1 Utbildning/kompetens .................................................................................................... 30 
6.2 Helhetssyn ...................................................................................................................... 31 
6.3 Delaktighet ..................................................................................................................... 32 
6.4 Kommunikation.............................................................................................................. 33 
6.5 Arbetsmiljö..................................................................................................................... 34 
6.6 Mätning .......................................................................................................................... 35 
6.7 Reservdelar..................................................................................................................... 35 

7 Resultat.................................................................................................................................. 37 
7.1 Arbetsmodell/modell för kvalitetsbristkostnader ........................................................... 37 

7.1.1 Interna felkostnader................................................................................................. 39 
7.1.2 Utrustningshaverier ................................................................................................. 40 
7.1.3 Externa felkostnader................................................................................................ 41 

8 Diskussion ............................................................................................................................. 42 
8.1 Metoddiskussion............................................................................................................. 42 
8.2 Resultatdiskussion.......................................................................................................... 43 
8.3 Validitet .......................................................................................................................... 43 
8.4 Reliabilitet ...................................................................................................................... 44 
8.5 Förslag till fortsatt arbete ............................................................................................... 44 
8.6 Förslag till fortsatt examensarbete ................................................................................. 45 

Referenser................................................................................................................................. 46 
 



Inledning 

  3

 
 

1 Inledning 

___________________________________________________________________________ 
Nedanstående kapitel beskriver examensarbetets uppkomst, syfte, avgränsningar och metoder 
som kommer att användas i examensarbetet. 
___________________________________________________________________________ 
  

1.1 Bakgrund 

Under 1980- och 90-talen har intresset för kvalitet ökat markant. Tidigare ansågs att företag 
var tvungna att välja mellan hög kvalitet och låga kostnader. Numera har man insett att dessa 
två går hand i hand. Kvalitet är kopplat till att tillfredställa kundens behov och det kunden är 
villig att betala. Kvalitet handlar även om att förbättra verksamhetens processer och minska 
onödiga kostnader. De onödiga kostnader som uppstår i en verksamhet består ofta av 
bristande kvalitet och kostar verksamheten enorma summor. Kvalitetsbristkostnader bedöms 
uppgå till 10-30 procent av en verksamhets totala omsättning, vilket medför att företag är 
mycket angelägna att identifiera och minska de olika kvalitetsbristskostnaderna och försöka 
eliminera orsakerna till dem. (Sörqvist, 2001). 
 
Att identifiera och mäta kvalitetsbristkostnader är inte alltid enkelt. De uppenbara 
kvalitetsbristkostnaderna är ofta lätta att identifiera och mäta medan de dolda 
kvalitetsbristkostnaderna kan vara svårare att hitta och därmed svårare att mäta. En anledning 
till detta är att de dolda kvalitetsbristerna ofta är accepterade och är brister som man ”lärt sig 
leva med”(Ibid.). 
 

1.2 Problemdiskussion 

Avdelningen för Totalkvalitet på LKAB har av VD, Martin Ivert fått i uppdrag att införa en 
systematisk uppföljning och redovisning av LKAB:s kvalitetsbristkostnader. Syftet med att 
följa upp företagets interna och i vissa fall externa kostnader p.g.a. kvalitetsbrister inom 
verksamheten är dels för att göra alla medvetna om kostnadernas storlek och dels att kunna 
visa vilka förbättringsmöjligheter som finns. Uppföljningen ska också visa hur LKAB:s 
förbättringsarbete påverkar kvalitetsbristkostnaderna, då målsättningen är att de ska minska på 
sikt. LKAB har med hjälp av ett tidigare examensarbete infört en modell för uppföljning och 
redovisning av kvalitetsbristkostnader. Som nästa steg vill LKAB ta fram en generell modell 
för kvalitetsbristkostnader som ska ligga till grund för framtida investeringar i Kiruna 
Anrikningsverk 1. Detta eftersom det vid den tidigare kartläggningen hittades färre 
kvalitetsbristkostnader jämfört med de andra verken (Insidan, 2005).  Fortsättningsvis 
kommer begreppet Anrikningsverket användas istället för Kiruna Anrikningsverk 1  
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1.3  Syfte 

Syftet med arbetet är, att med utgångspunkt från den tidigare modell som tagits fram, utveckla 
en generell arbetsmodell för att använda kvalitetsbristkostnader som underlag för beräkning 
av investeringars lönsamhet.  

1.4  Mål 

Syftet förväntas att uppnås med hjälp av dessa mål: 
 
• Kartlägga ytterliggare kvalitetsbrister i Anrikningsverk 1. 
• Ta fram en generell modell för kvalitetsbristkostnader utifrån de kartlagda 

kvalitetsbristerna. 
 

1.4  Avgränsningar 

Arbetet kommer att avgränsas till att endast försöka identifiera dolda kvalitetsbristkostnader i 
anrikningsverket. Detta eftersom det redan i ett tidigare examensarbete har påbörjats en 
kartläggning av kvalitetsbrister på Produktion Förädla, där det framkommit traditionella 
kvalitetsbrister. Orsaken till att arbetet avgränsas till anrikningsverket är att det, vid den 
tidigare kartläggningen, hittades färre kvalitetsbristkostnader vid anrikningsverket jämfört 
med de andra verken.  
 
På grund av att Anrikningen inte levererar någon färdig produkt samt att arbetet hade blivit 
alltför omfattande kommer examensarbetet avgränsas till att endast titta på processen och inte 
på produkten. Dock finns det ingen process som inte tillverkar någon produkt. Därför kommer 
produkten inte helt uteslutas i rapporten. 
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2 Företagspresentation 

___________________________________________________________________________ 
I nedanstående kapitel beskrivs LKAB och dess arbete med kvalitet. 
________________________________________________________________________ 

2.1 LKAB - Luossavaara Kirunavaara AB 

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av 
förädlande järnmalmsprodukter för ståltillverkning. Företaget finns på fem orter i Sverige och 
Norge och har cirka 3 500 anställda (LKAB, 2005). 
 
LKAB har brutit malm sen 1890. De gruvor som brukas idag finns i Kiruna och Malmberget. 
Den totala mängden råmalm som bryts är 35 miljarder ton/år. Råmalmen omvandlas till fines 
och pellets i malmförädlingsverken i Kiruna, Malmberget och Svappavaara. Fines är ett fint 
järnrikt material som liknar gråsvart sand och levereras främst till Europa. Pellets, 
centimeterstora malmkulor med hög järnhalt, är huvudprodukten för LKAB och står för 76 % 
av malmförsäljningen (Ibid.). 
 
Huvuddelen av järnmalmsprodukterna säljs till europeiska stålverk. Andra viktiga marknader 
är Nordamerika, Mellanöstern och Sydostasien. Koncernkontoret finns i Luleå där även ett av 
försäljningskontoren ligger. Bryssel, Essen och Singapore är andra platser som LKAB har 
sina försäljningskontor på (Ibid.). 
  
  

2.2 LKAB och kvalitet 

LKAB har länge arbetat med kvalitet och ständiga förbättringar. Sedan hösten 2002 är LKAB 
även certifierade enligt ISO 9001:2000 (Ibid.). 
 

2.2.1 LKAB:s definition av kvalitet 

”Ständigt förbättringsarbete inom all verksamhet bedrivet på ett välordnat och välplanerat 
sätt, med allas delaktighet och kunden i centrum” (Insidan, 2005). 

2.2.2  LKAB:s definition av kvalitetsbristkostnader 

”Kostnader och intäktsbortfall orsakade av brister/fel i alla delar av verksamheten, främst 
knuta till produktkvalitet och produktionsförmåga”(Ibid.). 
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2.2.3 Kvalitetspolicy 

”LKAB ska överträffa kundernas nuvarande och framtida förväntningar genom att engagera 
alla i ständiga förbättringar. Vi ska sträva mot noll fel i allt vi gör och varje anställd är 
ansvarig för kvaliteten i sitt arbete”(Ibid.).  
 



Metod 

 7  

3 Metod   

________________________________________________________ 
Detta kapitel beskriver och motiverar vilka metoder som använts för att uppfylla 
examensarbetets syfte. 
___________________________________________________________________________ 

3.1 Forskningsansats 

Forskningsansatsens metodiska angreppssätt kan vara kvantitativt eller kvalitativt.  

3.1.1 Kvantitativ och kvalitativ forskning 

Forskningsmetoder kan delas i kvantitativa och kvalitativa metoder. Om undersökningen 
syftar till att få fram statistiska data, exempelvis antalet personer som cyklar, går, åker 
kollektivt eller tar bilen till jobbet, rör det sig om kvantitativa metoder. Undersöks istället 
beteenden, mönster, orsaker och syftar till att få fram varför personer väljer att ta bilen istället 
för att välja något annat färdsätt till jobbet, handlar det om kvalitativa metoder (Trost, 2001). 
 
 I detta arbete har en kvalitativ metod använts eftersom författarna ville ha orsaker till varför 
kvalitetsbristkostnaderna uppstår snarare än statistiska data. 

3.1.2 Induktion och deduktion 

Det deduktiva arbetssättet innebär att forskaren utgår från vedertagna teorier och testar dessa 
mot verkligheten. Forskaren ställer upp en hypotes i förväg och låter den styra vilka metoder 
som han kommer att använda. Det induktiva arbetssättet är raka motsatsen. I detta fall är 
forskaren teorineutral vilket innebär att han inte använder några teorier utan följer istället 
upptäckandets värld. Utifrån det som forskaren upptäcker ställer han i efterhand själv upp en 
hypotes och formulerar en teori av det resultat som kommit fram (Hartman, 2004). 
 
De två olika arbetssätten hänger ihop. Det deduktiva arbetssättet är inte möjligt om det inte 
finns en teori att härleda ur. Denna teori har i sin tur någon gång kommit fram utifrån ett 
induktivt arbetssätt. Det finns alltid en första teori inom något ämne och eftersom det då inte 
funnits några teorier att härleda ur krävs det en induktiv arbetsmetod. Detta följs av en 
deduktiv arbetsmetod där teorin jämförs med verkligheten (Rosengren, 1992). 
 
I detta arbete har det deduktiva arbetssättet tillämpats eftersom författarna använt sig av redan 
etablerade teorier inom kvalitetsområdet.  
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3.2 Angreppssätt 

För att nå syftet med examensarbetet har nedanstående angreppssätt använts:  
 Litteraturstudier 
 Samtal/intervjuer 
 Observationer i verksamhet/produktionsanläggning 
 Enkäter 
 

3.2.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudier är något som är bra att börja med vid en undersökning, då det gäller att 
snabbt sätta sig in i ämnet och samla information. Litteraturstudier kan även ge idéer och tips 
om tillvägagångssätt. Genom att läsa litteratur erhålls en teoretisk ram som gör det lättare att 
tolka och analysera information (Bell, 2000). 
 
För att få kunskap och information om kvalitetsbristkostnader studerades tidigare 
examensarbeten inom ämnet. Utifrån detta erhölls idéer om tillvägagångssätt för att kartlägga 
kvalitetsbrister. Ur detta kom även uppslag till referenser fram. Litteratursökningar utfördes 
på Luleå tekniska universitets bibliotek. Databaser såsom Libris och Lucia var de som 
användes mest. Sökord som användes var kvalitetsbristkostnader, kvalitetskostnader, costs of 
poor quality, kvalitet, offensiv kvalitetsutveckling med mera. Sökningar gjordes även på 
vanliga sökmotorer på Internet, exempelvis altavista och google. 
 
För att komma in i LKAB:s verksamhet så fort som möjligt har dokumentgranskningar 
utförts. Exempel på detta är det tidigare examensarbete som  detta arbete har som 
utgångspunkt, mätresultat, LKAB:s årsredovisning samt information från LKAB:s intranät. 

3.2.2 Samtal/intervjuer 

Intervjuer är en bra metod vid undersökningar av en mindre grupp människor, eftersom 
metoden ger ett annat djup i frågor och svar, till skillnad från vad en enkätundersökning ger. 
Intervjuer ger den utfrågade möjligheten att fråga om sådant denne inte förstår, vilket inte är 
möjligt vid exempelvis enkäter. När intervjun ska tas fram är det viktigt att syftet med 
intervjun är fastställt för att rätt information ska fås fram. Viktiga faktorer att tänka på när 
intervjuer utförs är att den som intervjuar använder sig av samma språk som den tillfrågade. 
Det är lättare att svara på frågorna om båda parter talar samma ”språk” (Lantz, 1993). 
 
Intervjun skiljer sig från ett vanligt samtal på så sätt att intervjun endast är till för att samla 
information. Detta kräver att intervjuaren har ett syfte med utfrågningen och söker 
information om något speciellt vilket avgränsar vad som kommer att sägas. ”I intervjun är det 
den som intervjuar som styr dialogens utveckling och processen har en i förväg bestämd 
riktning” (Lantz, 1993) 
 
Det finns olika former av intervjuer. En av dem är levande frågeformulär som består av 
färdigstrukturerade frågor med i förväg färdiga svarsalternativ. Denna intervjuform är en 
enkel metod, men ger inga djupa svar och möjliggör inte heller några följdfrågor. En annan 
form av intervjumetod är öppna frågor. Denna metod ger möjlighet till djupare frågor och 
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därmed också mer detaljerade svar. Fördelen med öppna frågor är också att den tillfrågade får 
mer utrymme för att utveckla och avgränsa intervjun (Lantz, 1993). 
 
För att få information om anrikningsverket och dess processer gjordes intervjuer med 
ingenjörer. Detta skedde i ett tidigt skede av examensarbetet, för att snabbt sätta sig in i 
verksamheten. Samtal har även skett med både ingenjörer och driftpersonal för att styrka 
enkätsvaren. 
 

3.2.3 Avvikelse och optimalfallsanalys 

Kartläggning av kvalitetsbristkostnader kan göras utifrån två huvudprinciper; avvikelseanalys 
eller optimalfallsanalys. I en avvikelseanalys kartläggs de fel och brister som förekommer för 
att sedan beräkna kostnaden för dessa. I en optimalfallanalys bestäms istället bästa möjliga 
sätt att bedriva verksamheten på och gör sedan en jämförelse med nuläget. Skillnaden mellan 
optimalfallet och nuläget är då kostnaden för kvalitetsbrister i verksamheten (Sörqvist, 2001). 
 
Eftersom optimalfallsanalysen kräver stora kunskaper om verksamheten och dessutom är 
tidskrävande valdes istället en avvikelseanalys. 
 

3.2.4 Enkätundersökning 

Enkätundersökningar är populära som undersökningsmetod eftersom den ger möjlighet till att 
utfråga en stor grupp människor. Enkäter kan antingen skickas till personer per post, 
postenkät, eller delas ut till grupper personligen, gruppenkäter (Trost, 2001). 
 
Det finns både för- och nackdelar med enkätundersökningar. Några fördelar är att en 
enkätundersökning inte är geografiskt beroende eftersom den går att få ut både via Internet 
och per post. Jämfört med andra undersökningsmetoder är en enkätundersökning relativt 
billig. Andra fördelar med enkäter är att personen som svarar på enkäten får göra det i lugn 
och ro, det är lättare att svara på känsliga frågor i skrift än vad det är i tal och får man 
dessutom vara anonym vågar personen i fråga vara mer ärlig än vid intervjuer (Ejlertsson, 
1996). 
 
Det finns även nackdelar med en enkätundersökning. En nackdel är att enkätundersökningar 
ofta har ett stort svarsbortfall. Det finns två typer av bortfall, internt och externt. Det interna 
bortfallet består i att enkäterna endast är delvis ifyllda. Externt bortfall uppstår när personer 
väljer att inte alls svara på enkäten (Ejlertsson, 1996). 
 
Enkätundersökningar kan indelas i kvalitativa och kvantitativa studier. Om undersökningen 
syftar till att få fram statistiska data, exempelvis antalet personer som cyklar, går, åker 
kollektivt eller tar bilen till jobbet, rör det sig om kvantitativa studier. Undersöks istället 
beteenden, mönster, orsaker och syftar till att få fram varför personer väljer att ta bilen istället 
för att välja något annat färdsätt till jobbet, handlar det om kvalitativa studier (Trost, 2001). 
 
Viktiga saker att tänka på vid konstruktion av enkäter är att syftet med undersökningen är 
klargjort. Vet inte undersökaren vad denne vill ha svar på är det därmed svårt att ställa de rätta 
frågorna. Lika viktigt är det hur frågorna är ställda. De ska vara entydiga så att risken för 
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feltolkning elimineras. Frågorna ska inte vara ledande och inte heller vara omotiverat långa. 
Väsentligt är också att en fråga verkligen är en fråga och inte flera frågor i en, eftersom den 
annars kan bli problematisk att svara på, ifall man tycker ja på den ena frågan och nej på den 
andra. Svarsalternativen är minst lika viktiga som frågorna. Det spelar ingen roll hur 
uttömmande frågorna än är, om inte svarsalternativen är rätt utformade och kan tolkas på flera 
olika sätt. Sist men inte minst bör språket i enkäten vara anpassat till målgruppen för 
undersökningen. Personerna som svarar på enkäten ska känna sig hemma med det språk som 
används i enkäten (Ejlertsson, 1996). 
 
Enkäter kan bestå av öppna och slutna frågor. En öppen fråga ger den tillfrågade möjligheten 
att svara fritt eftersom det inte finns några givna svarsalternativ. Slutna frågor styr däremot 
den tillfrågade i sitt svarande då de färdiga svarsalternativen redan finns uppställda. Dock är 
slutna frågor lättare att svara på då det inte krävs lika mycket av den tillfrågade och denne 
slipper även att formulera sina svar. Det är också lättare att sammanställa slutna frågor än 
öppna frågor (Trost, 2001).  
 
För att kartlägga de dolda kvalitetsbristerna har en enkät av kvalitativ typ tagits fram 
tillsammans med handledaren för examensarbetet. Enkäten består av 22 frågor, varav fem av 
dem är slutna (se bilaga 1). Frågorna behandlar faktorer som kommunikation, kompetens och 
arbetsmiljö. Dessa faktorer är troliga dolda kvalitetsbrister vilken var orsaken till att dessa 
fokuserades. Skalan som användes vid enkäten gick från 1-6 där 1 stod för dålig/lågt/tar helt 
avstånd och 6 stod för mycket bra/högt/instämmer helt. Anledningen till att en sexgradig skala 
användes var för att tvinga respondenterna att ta ställning. Vid en femgradig skala, som 
vanligtvis används, är det lätt att slippa ta ställning genom att välja alternativ 3.  Enkäten har 
delats ut till berörd personal på Anrikningsverk 1. Dessa bestod av driftpersonal, operatörer, 
mekaniker, underhållspersonal samt ingenjörer.  
 

3.2.5 Observationer i verksamhet/produktionsanläggning 

För att få en verklig uppfattning om hur processerna fungerar i Anrikningsverket har 
författarna under ett par dagar gått med driftpersonalen ute i produktionen. Denna praktik har 
gett möjlighet till ökad förståelse för vilka kvalitetsbrister som finns i Anrikningsverket. Det 
har även varit ett bra komplement till den information som erhållits ur intervjuer och enkäter. 
 

3.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet kan förklaras som giltighet respektive tillförlitlighet. Validitet innebär 
att verklighet och tolkning stämmer överens. Det innebär även att det som är avsett att mätas 
också är det som mäts. Lika viktigt som det är att ha en hög validitet är det att ha en hög 
reliabilitet. Med reliabilitet menas att mätningen ger samma resultat vid olika tillfällen, dock 
under samma omständigheter. Hög reliabilitet innebär därmed att det inte ska ha någon 
betydelse av hur många gånger mätningen upprepas, den ska ändå visa samma resultat (Bell, 
2000). 
 
Det finns flera faktorer som kan sänka reliabiliteten mellan två mätningar. Detta kan vara att 
den tillfrågade har ändrat sig mellan de olika mätningarna. Den första mätningen kan ha 
påverkat den andra mätningen på så sätt att den bidrar till nya tankebanor. 
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För att öka validiteten i enkätundersökningen har litteraturstudier inom ämnet genomförts. 
Dessutom har enkäten granskats av handledaren på företaget och enkäten har även testats på 
en person för att kontrollera att den går att förstå. Denna kontroll bidrar även till högre 
reliabilitet.  För att ytterligare öka reliabiliteten i enkäten har ett enkelt språk använts. 
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4 Teori 

___________________________________________________________________________ 
Nedanstående kapitel består av den teoretiska referensram som ligger till grund för 
examensarbetets analys. 
___________________________________________________________________________ 

4.1 Kvalitetsbegreppet 

Ordet kvalitet betyder olika för olika individer. Vissa individer associerar begreppet kvalitet 
till hållbarhet, andra tänker på tillgänglighet medan en tredje relaterar benämningen till 
pålitlighet. Det finns en uppsjö av olika definitioner av kvalitet. En del är mer 
produktorienterade medan andra är mer tjänsteorienterade. 
 
Bergman och Klefsjö definierar begreppet kvalitet på följande sätt: 
 
 ”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas 
behov och förväntningar”. 
 
Denna definition är användbar på både varor och tjänster eller en kombination av de båda. 
Detta därför att Bergman och Klefsjös definition på produkt innefattar både varor och tjänster. 
 
1951 definierar Juran begreppet kvalitet med en mer kundorienterad formulering ”Fitness for 
use”, det vill säga ”Lämplighet för sitt syfte”. 
 
Kvalitetsdefinitionerna pekar på att det är kundens upplevda kvalitet som avgör. För att förstå 
innebörden i dessa definitioner måste kundbegreppet förklaras tydligare. Med kund menas 
alla de som påverkas av en verksamhet. Dessa kunder indelas i externa kunder, och interna 
kunder. De externa kunderna är de som köper och utnyttjar varan eller tjänsten. De interna 
kunderna är medarbetarna i verksamheten (Bergman & Klefsjö, 2001). 
 

4.2 Offensiv kvalitetsutveckling 

Genom att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling strävar man efter att uppfylla, och 
överträffa kundens behov och förväntningar till en så låg kostnad som möjligt. Detta 
åstadkoms genom att arbeta med ständiga förbättringar (Lindgren, 1993) 
 
Begreppet offensiv kvalitetsutveckling markerar att det handlar om att förebygga och förbättra 
istället för att i efterhand rätta till det som blivit fel. Begreppet betonar även att arbetet ska ske 
kontinuerligt och inte vara en tidsbegränsad aktivitet (Ibid.).  
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Bergman och Klefsjö (2001) definierar offensiv kvalitetsutveckling enligt följande: 
 
”Ett ledningssystem i ständig utveckling bestående av värderingar, arbetssätt och verktyg ned 
målet att skapa ökad kundtillfredsställelse med lägre resursåtgång. 
 
Det beror på ett ständigt förbättringsarbete i organisationens alla processer i vilken samtliga 
medarbetare tillåts och stimuleras att engagera sig”. 
 
  
För att arbetet med offensiv kvalitetsutveckling ska bli så effektivt som möjligt är det viktigt 
att alla medarbetare känner sig delaktiga och engagerade i arbetet samt att alla strävar mot 
samma mål. För att det ska vara möjligt krävs en engagerad ledning som får med sig sina 
kollegor. Det är viktigt att ledningen klargör företagets värderingar och mål och att dessa 
delas av alla medarbetare. Dessa värderingar ska grunda sig på något som Bergman och 
Klefsjö kallar hörnstensmodellen: 

4.2.1 Hörnstensmodellen 

Kunderna i centrum 
Detta handlar om att ta reda på och uppfylla kundens behov, och då inte bara den externa 
kunden, som köper produkten, utan även den interna kunden, det vill säga medarbetaren på 
företaget. Genom att systematiskt skaffa sig kunskap om vad kunderna vill ha, och sedan hela 
tiden försöka tillgodose deras krav och förväntningar, skapas större möjlighet till nöjda 
kunder. 
 
 

 
 
 

Figur 4.1. Hörnstensmodellen. (Fritt efter Bergman & Klefsjö, 2001). 
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Basera beslut på fakta 
Detta handlar om att hela tiden försöka få information genom systematiska mätningar, som 
sammanställs och analyseras, och utifrån detta drar slutsatser. Det är viktigt att ha ett syfte 
med mätningarna och att mäta det som är relevant. Det är även väsentligt att de mätdata som 
erhålls används till att förbättra verksamheten (Höglund & Rindstål, 1995). 
 
Arbeta med processer 
En process består av flera sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden. Processens mål 
är att producera varor eller tjänster som ska tillfredsställa kunden. Dessa processer stöds av 
organisationen som består av människor och olika hjälpmedel. Ur processen får företaget data 
som talar om hur pass bra processen tillfredsställer kundernas behov. Utifrån dessa data kan 
slutsatser dras om hur processen kan förbättras. Att arbeta med processer innebär att titta på 
hela processen och inte stirra sig blind på enstaka mätvärden eller observationer (Bergman & 
Klefsjö, 2001) 
 
Arbeta ständigt med förbättringar 
Marknaden förändras i takt med att kraven från kunderna ökar. Detta medför att företag hela 
tiden måste bli bättre för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. ”Den som slutar att bli 
bättre slutar snart att vara bra” (Bergman & Klefsjö, 2001 s.42). Det finns alltid sätt att 
förbättra kvaliteten och samtidigt minska kostnaderna. Förbättringarna behöver inte alltid vara 
stora, utan även små förbättringar kan höja kvaliteten. När förbättringar görs i verksamheten 
krävs även förändringar. Vid förändringar händer det ofta att misstag sker eftersom det nya är 
ovant. En populär slogan inom kvalitet, ”gör rätt från början”, bör därför tolkas med 
försiktighet då misstag alltid kan ske. Det viktiga är att dra lärdom av misstagen så att de inte 
händer igen (Ibid.). 
 
Skapa förutsättningar för delaktighet 
Genom att ge medarbetarna ansvar och möjlighet att påverka vid beslut skapas en mer 
delaktig och engagerad personal. Detta leder till att medarbetarna blir mer nöjda med sitt 
arbete och känner yrkesstolthet, vilket i sin tur leder till att de gör ett bättre arbete och detta 
medför högre kvalitet. Det handlar inte längre om att ha många arbetstillfällen utan också att 
dessa ska vara meningsfulla och stimulerande. Genom arbetstillfredsställelse uppnås en högre 
kvalitet (Ibid.). 
 
Engagerat ledarskap 
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Figur 4.2 .Den onda och den goda cirkeln som är kopplade till ansvar och befogenheter (Bergman & 
Klefsjö, 2001 sid. 46). 
 
Vikten av en helhetsbild 
För att arbetet med offensiv kvalitetsutveckling ska lyckas krävs det ett långsiktigt 
systemtänkande. Det är viktigt att förstå hur de olika delarna i processerna hänger ihop med 
varandra och bildar ett system. Det är även viktigt att se hur processens olika delar påverkar 
varandra för att förstå vikten av varje enskilt arbetsmoment i ett helhetsperspektiv. 
Motivationen för att göra ett bra arbete förstärks då den anställde inser hur viktigt dennes 
arbete är i det stora hela (Ibid.). 

4.2.2 Samband mellan intern och extern kundtillfredsställelse 

För att företagets externa kunder ska tillfredsställas krävs det att även de interna kunderna är 
tillfredsställda med sitt arbete För att ett företag ska uppnå hög kvalitet krävs det att 
medarbetarna är engagerade och känner sig motiverade till att arbeta. Detta kan uppfyllas 
genom att medarbetarna känner sig uppskattade, har meningsfulla arbetsuppgifter och att de 
får återkoppling av resultat. Detta kan åstadkommas genom att de anställda får vara delaktiga 
i utvecklingen av sin arbetsplats (Bergman & Klefsjö, 2001). 

4.2.3 Flytteorin 

Mihály Csíkszentmihályi, professor i psykologi vid universitet i Chicago har utvecklat en 
teori om människors tillfredsställelse. I teorin har han lyft fram faktorer som är aktiva när 
människan känner tillfredsställelse det vill säga flyt. Dessa faktorer är omedelbar 
återkoppling, en känsla av delaktighet, frihet från självupptagenhet och förlorad tidskänsla. 
Flytteorin handlar om att människan känner flyt när en eller flera faktorer är aktiva. Flytet 
varar inte för evigt eftersom människan hela tiden utvecklas. En uppgift som tidigare kändes 
utmanade kan vid ett senare tillfälle kännas uttråkande (Ibid.). 
 
Teorin om flytkanalen kan enkelt förklaras som förhållandet mellan utmaning och färdighet. 
Om utmaningen är för hög i förhållande till färdigheten leder detta till ängslan. Är istället 
färdigheten högre än utmaningen leder detta till leda. Den optimala tillfredsställelsen uppnås i 
flytkanalen, det vill säga när det råder balans mellan utmaning och färdighet (Ibid.). 
 



Teori 

 16  

 

 
 
Figur 4.3. Flytkanalen enligt Csíkszentmihályi. A är balans mellan utmaning och färdighet. B visar 
tillståndet där färdigheten är större än utmaningen, detta leder till tristess. Om utmaningen då ökar 
nås D. Däremot kan tillstånd C nås ifall utmaningen ökar för mycket i förhållande till förmågan. Detta 
kan leda till ängslan och stress (fritt från Bergman & Klefsjö, 2001). 

4.2.4 Delaktighet  

Enligt Salancik är det omgivningen och sammanhanget som bestämmer hur människor beter 
sig och vilket ansvar de tar. För att en arbetsuppgift ska leda till delaktighet ska den vara 
tydlig, slutgiltig, offentlig och självvald. För att ta ansvar för en uppgift måste människan 
förstå vad den innebär. Uppgiften måste vara avgränsad och tydlig så att det står klart om vem 
som har ansvaret. Uppgiften måste också vara slutgiltig, vilket innebär att det är den som utför 
uppgiften även får ta konsekvenserna när det blir fel. Uppgiften måste vara offentlig. 
Människor påverkas av hur omgivningen ser på det arbete som utförs. Anser omgivningen att 
arbetet är bra ökar motivationen hos den som utför arbetet. Det är viktigt att uppgiften är 
självvald och att människan känner att hon bestämmer över sina arbetsuppgifter (Ibid.).            

4.2.5 Kvalitet och lönsamhet 

Anledningen till att arbeta med kvalitet inom ett företag är att öka lönsamheten. Detta görs 
genom att minska på kostnaderna, öka intäkterna och att tillgångarna inte är bundna i 
buffertlager och reservdelar (Sandholm, 2001) 
 
Ökade intäkter nås genom att ha bättre kvalitet på produkten, vilket ger mer lojala kunder. 
Kunderna i sin tur är mer villiga att betala för produkten och företaget kan ha högre priser. 
Ökade intäkter nås även genom att ha bättre kvalitet på processen, så att arbetet görs rätt från 
början och färre omarbeten krävs. Detta bidrar också till minskade kostnader (Sörqvist, 2001).  
 

4.3 Kvalitetsbristkostnader 

Ordet kvalitetsbristkostnad visar på att det är bristerna i kvaliteten som kostar, och inte som 
det tidigare sades, nämligen att ”kvalitet kostar pengar”. Det finns mycket pengar att spara 
genom att kartlägga olika kvalitetsbrister i verksamheten och röja undan dessa kostnader. 
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Kvalitetsbristkostnaderna i ett företag kan nämligen uppgå till 10-30 % av företagets 
omsättning (Sörqvist, 2001). 
 
Det förekommer flera definitioner på kvalitetsbristkostnader. Jurans definition på 
Kvalitetsbristkostnader är ” de kostnader som skulle försvinna om ett företags produkter och 
dess olika verksamhetsprocesser vore fullkomliga”. 

4.3.1 Varför mäta kvalitetsbristkostnader? 

Det uppenbara skälet till varför företag mäter kvalitetsbristkostnader är för att minska på 
kostnaderna. Mätning av kvalitetsbristkostnader har även andra positiva effekter på 
verksamheten. När företaget översätter kvalitetsbrister till kronor och ören är det lättare, för 
alla led i verksamheten, att få en uppfattning om hur viktigt det är att göra saker rätt. Insikten 
av hur mycket kvalitetsbrister kostar i kronor och ören motiverar också till att investera i 
kvalitet (Ibid.). 
 
Mätning av kvalitetsbristkostnader ger även en vink om var i verksamheten kvalitetsbristerna 
ligger och vilka av dem som bör prioriteras. Slutligen blir det, genom systematiska mätningar, 
lättare att se om arbetet med kvalitet har förts på rätt sätt, då en återkoppling erhålls (Ibid.). 
 

4.3.2 Indelning av kvalitetsbristkostnader  

Tidigare delades kvalitetsbristkostnader in i interna och externa felkostnader, 
kontrollkostnader och förebyggande kostnader. Numera innefattar inte kvalitetsbristkostnader 
de förebyggande kostnaderna eftersom dessa mer ses som investeringar för att förbättra 
kvaliteten snarare än en kostnad för bristande kvalitet (Ibid.). 
 
Med kontrollkostnader menas ”kostnaderna för att kontrollera att rätt kvalitet levereras i alla 
led” (Sörqvist, 2001 sid. 36) Dessa kostnader kan bestå av inspektion, revision, övervakning 
med mera (se bilaga 3, punkt 3 ).  
 
Med interna felkostnader menas de kostnader som ”förluster orsakade av avvikelse från 
önskad kvalitetsnivå som upptäcks före leverans till extern kund”. Dessa felkostnader kan 
bestå av omarbete, kassationer, omkontroll, förseningar med mera (se bilaga 3, punkt 1). 
 
De externa felkostnaderna är ”förluster orsakade av avvikelse från önskad kvalitetsnivå som 
upptäcks efter leverans till extern kund”. Exempel på externa felkostnader är reklamationer, 
förlorade intäkter och badwill (se bilaga 3, punkt 2). För företag innebär badwill, att dess 
rykte försämras och detta kan medföra kundförluster. De externa felkostnaderna är de 
kostnader som kan orsaka mest skada för företaget eftersom de når de externa kunderna 
(Sörqvist, 2001). 

4.3.3 Akuta och kroniska problem 

De förekommer tillfälliga och kroniska problem i en process. De tillfälliga felen är ofta 
slumpmässiga och ganska obetydliga, medan de kroniska problemen är systematiska fel som 
snabbt bör åtgärdas (Sandlund, 2001). De tillfälliga problemen uppstår i det dagliga arbetet 
och åtgärdas ofta med en gång. De kroniska problemen är däremot svårare att upptäcka 
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eftersom de är dolda och accepterade då man har ”lärt sig leva” med dem. Exempel på 
kroniska problem kan vara kommunikation med mera. Vid mätningar av kvalitetskostnader är 
det lätt att det fokuseras på de tillfälliga problemen. För att upptäcka de kroniska problemen 
måste en mer omfattande analys göras. Dock kan de tillfälliga problemen ge tecken på 
kroniska fel som ligger bakom (Sörqvist, 2001).  
 
 

 
Figur 4.4. Tillfälliga och kroniska problem (fritt tolkat från Sörqvist, 2001). 
 

4.3.4 Nivåindelning 

Det kan vara svårt för företag att mäta kvalitetsbrister. Många går att mäta utan större 
problem, medan andra måste uppskattas. Det finns även en tredje grupp av kvalitetsbrister 
som varken går att mäta eller uppskatta. Med anledning till detta har man valt att dela in 
kvalitetsbristkostnader i traditionella och dolda sådana (Sörqvist, 2001). 
 

 
 

Figur 4.5. De traditionella kvalitetsbristkostnaderna står endast för en liten del av alla 
kvalitetsbristkostnader. Detta kan liknas vid toppen av ett isberg (fritt tolkat efter Sörqvist, 2001). 
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Traditionella kvalitetsbristkostnader 
I denna kategori ingår de kvalitetsbrister som är uppenbara och är lätta att mäta. Dessa syns 
tydligt i det ekonomiska redovisningssystemet. Exempel på traditionella 
kvalitetsbristkostnader är omarbete, reklamationer, kassationer med mera (Sörqvist, 2001). 
 
Dolda kvalitetsbristkostnader 
I denna grupp ingår resten av kvalitetsbristkostnader som förekommer i ett företag. Dessa 
kostnader är dolda i det ekonomiska redovisningssystemet eftersom de är inkluderade i till 
exempel direkt lön. Exempel på en dold kvalitetsbristkostnad är omarbete av ett moment som 
någon annan redan gjort på grund av att det finns brister i kommunikationen (Ibid.). 
 
Förlorade intäkter 
I denna kategori ingår de kvalitetsbristkostnader som utgörs av att kunder inte får sina 
uttalade behov tillfredsställda och för detta vidare till vänner och bekanta vilket försämrar 
företagets goodwill. Dessa kostnader är svåra att mäta och får istället uppskattas av företaget 
(Ibid.). 
 

 

 
 

Figur 4.6. 100 missnöjda kunder kan leda till 4 klagomål men 1000 förlorade kunder. (Bergman & 
Klefsjö, 2001) 
 
Kundernas kostnader 
När produkterna har bristande kvalitet blir det kunden som får stå för kostnaden. Bristande 
kvalitet kan exempelvis vara funktionsfel (Ibid.). 
 
Samhällsekonomiska kostnader 
Dessa kostnader utgörs av det pris samhället måste betala för företagens bristande kvalitet. 
Exempel på Samhällsekonomiska kostnader kan vara att miljön försämras på grund av 
företagets processer eller produkter, som blir en kostnad för samhället (Ibid.). 

4.4 Tidigare genomförd kartläggning av 
kvalitetsbristkostnader vid Produktion Förädla, LKAB Kiruna 

 
Detta avsnitt kommer att behandla utgångsläget för detta examensarbete. Helena Ojanlatva 
har i ett tidigare examensarbete gjort en ansats till att kartlägga kvalitetsbristkostnader på 
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Produktion Förädla, LKAB. I arbetet med att få fram kvalitetsbristkostnader har en 
”spånskiva” samt intervjuer utförts.  
 
Utifrån de kvalitetsbristkostnader som Helena hittade valdes, tillsammans med handledaren, 
ut de kvalitetsbristkostnader som var mätbara. Dessa visas i nedanstående figur 
 
 

Kvalitetsbristkostnader 
 
  

Interna felkostnader 
 
  

Externa felkostnader 
 
  

Utrustningshaverier 
 
  

 
Figur 4.7. LKAB:s tidigare modell för kvalitetsbristkostnader (Ojanlatva, 2005). 
 
Kategorierna ovan är indelade i ytterligare undergrupper som redovisas nedan. 

4.4.1 Utrustningshaverier 

Definieras som  ”Kostnader  eller  utebliven  vinst  till  följd  av  förlorad  produktion  samt 
kostnader för akuta reparationer.” 
 
I denna kategori ingår material, det vill säga reservdelar som behövs för att åtgärda fel, 
främmande tjänster, det vill säga extern hjälp som tas in vid större haverier och personal, 
det vill säga den tid som personal lagt på haveriet. 
 
Avhjälpande underhåll är en undergrupp till utrustningshaverier. I denna kategori ingår 
ovannämnda kostnadsposter: material, främmande tjänster och personal (Ojanlatva, 2005). 
 

4.4.2 Interna felkostnader 

Definieras som ”Kostnader som uppstår på grund av avvikelser från kvalitetskrav samt 
fel/brister i produktionsprocessen, om detta upptäcks före leverans till kund.” 
 
Sekunda produkter och spill är en undergrupp till interna felkostnader. Denna post omfattar 
hantering och intäktsförluster. Sekunda produkter är de produkter som inte håller 
tillverkningskraven och spillet förekommer i alla delprocesser 
 
En annan undergrupp till Interna felkostnader är Sen uppstart efter stopp för Förebyggande 
Underhåll (FU-stopp). FU-stoppen görs 1-2 gånger på år. Längden på stoppen varierar men 
ska avslutas i en sådan ordning att eventuella problem som dyker upp ska lösas innan 
efterföljande processteg ska köras igång. 
 
Förebyggande underhåll räknas inte som en kvalitetsbristkostnad utan som en investering, 
men när FU-stoppet drar ut över tiden kategoriseras det som en kvalitetsbristkostnad.  
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Produktionsförlust är en tredje undergrupp till Interna felkostnader. I denna kategori hamnar 
de produktionsförluster som inte förorsakas av ett haveri. Exempelvis processtekniska orsaker 
som innebär att anläggningarna inte kan köras med optimala förutsättningar (Ojanlatva, 
2005). 

4.4.3 Externa felkostnader 

Definieras som ”Kostnader som uppstår på grund av avvikelser från kvalitetskrav, om detta 
upptäcks efter leverans till kund”. 
 
En undergrupp till externa felkostnader är Reklamationer. Andra undergrupper till externa 
felkostnader har dock inte tagits med eftersom många pararmetrar ville undvikas då målet var 
en lätthanterlig modell (Ojanlatva, 2005). 

4.4.4 Anrikningsverket  

Anledningen till att Anrikningsverket fick så låga kostnader för kvalitetsbrister kan vara att de 
valda parametrarna inte var lämpade för Anrikningsverket. Anrikningsverkets process skiljer 
sig nämligen åt från de övriga då det i stort sett är en hantering av en mellanprodukt medan de 
övriga verken (Sovringsverket och Pelletsverket) producerar färdiga produkter (Ojanlatva, 
2005). 
 
Sekunda produkter och spill, framförallt sekunda produkter, är en terminologi som inte 
används i någon större utsträckning på Anrikningsverket. Spillet är det som går till avfall, där 
prover tas ut tre gånger per dygn. Om för höga halter av järn upptäcks kan det ge indikationer 
om att något i processen inte fungerar som det ska, exempelvis kan en slang gått sönder eller 
ett läckage kan ha uppstått (Ibid.). 
 
Sen uppstart efter FU-stopp – Kan inträffa men det tillhör inte normaliteten och inte i alla 
lägen nödvändigtvis behöver förorsaka en produktionsförlust, gällande färdig produkt. 
Normal rutin vid ett FU-stopp är att Anrikningsverket ska slutföra sitt FU ett dygn innan 
pelletsverket ska vara klar, detta för att minska risken att åsamka produktionsförluster och 
dygnet medger dels viss försening samt en inkörd process, redo för nästa processteg. I detta 
arbete är produktionsförluster för alla verken uppföljda månadsvis men vid en genomgång 
dag för dag kan det finnas tillfällen då anrikningsverket har orsakat att pelletsverken har varit 
tvungna att dra ner på produktionstakten alternativ inte kunnat producera något. Varför detta 
inte framkommer under en månad kan bero på att efterföljande dagar kan pelletsverken ”köra 
ikapp” mot uppställd plan, vilket resulterar i orsak till produktionsbortfall inte framkommer 
(Ibid.). 
 
 
Anrikningsverket ställer sina mål, gällande processen, ett snäpp högre än vad som krävs för 
att klara sina åtagande gentemot sina kunder. Detta för att förbereda sig för framtida ökade 
kapaciteter. Denna metod resulterar i att områden som måste modifieras och förbättras 
lokaliseras genom att upptäcka svaga länkar innan verkligheten gör det (Ibid.). 
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4.5 Processkedja 

 
Figur 4.8. Processkedja för LKAB i Kiruna. 
 
Malmen som bryts idag ligger cirka en kilometer under marknivån. Därifrån transporteras 
malmen med hissar upp till Sovringsverket där malmen krossas och separeras i flera steg. 
Från Sovringen går malmen sedan vidare till Anrikningsverken där malmen anrikas. Detta 
görs genom olika processer där man skiljer järnmalmen från gråberg och fosfor. Malm med 
hög järnhalt och låg fosforhalt, även kallat slig blandas med vatten till en slurry som pumpas 
till Pelletsverket. Där avvattnas den med hjälp av stora filter och blandas  sedan med olika 
tillsatsmedel (olivin, kalksten, kvartsit och dolomit) beroende på vilken pelletsprodukt som 
tillverkas (Insidan, 2005). 
 
Blandningen matas in i rulltrummor där råkulorna formas som sedan bränns till pellets i en 
roterande ugn i 1250 graders värme. Därmed får de en hård yta och tål den långa transporten 
med tåg och båt till kunder runt om i världen. De glödheta kulorna kyls till cirka 50 grader 
innan de tippas ned i en bergficka som ligger under pelletsverket. Därifrån lastas de 
automatiskt i järnvägsvagnar för vidare färd med tåg till hamn (Ibid.). 

4.6 Anrikningsverk 1 

Anrikningsverket består av tre sektioner. Varje sektion har en kulkvarn som maler rågodset. 
När materialet krossats i kvarnarna går det vidare till magnetseparatorer som separerar 
magnetiten från gråberg. Nästa steg i processen är åter en malning av malmen. Detta sker i en 
pebbleskvarn. Därefter körs malmen in i hydrocykloner där separation mellan fint och grovt 
sker. Det som är fint går till förseparering, därifrån går det till fosforrening, där reagenser 
tillsätts för att reagera med fosfor som förs upp till ytan med hjälp av luftbubblor. Det grova i 
cyklonen går till malning på nytt för att sedan följa samma procedur som det fina. Efter att 
malmen genom dessa steg renats och malts går den slutligen till slurrytanken där tillsatser 
blandas i för att sedan skickas till Pelletsverket (Insidan, 2005). 
 
 
 
 

Gruva  Anriknings‐
verk 

Sovrings‐ 
verk 

Kulsinter‐
verk 

Transport
till 
Kund 
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Figur 4.9. Flödesschema över Anrikningsverk 1 (Insidan, 2005). 
 

4.7 Hydrocyklonen 

Hydrocyklonen klasserar grova partiklar från fina. Hydrocyklonens klassering sker med hjälp 
av centrifugalkraften. De stora partiklarna, med större massa, och därmed större 
centrifugalkraft hamnar utefter hydrocyklonens väggar. De mindre partiklarna, med mindre 
massa och mindre centrifugalkraft hamnar istället i hydrocyklonens centrum. Den konformade 
kroppen pressar flödet och bildar en uppgående flödesspiral i hydrocyklonen, som drar med 
sig de små partiklarna närmast centrum uppåt. De större partiklarna som pressats mot 
hydrocyklonens väggar dras nedåt och går ut tillbaka till kvarnen för ommalning (Sennland, 
2005).

Anrikningsverk KA1 
 

 
Från 
sovringsverk 

Tillsatser 
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Kulkvarn 
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5 Empiri 

___________________________________________________________________________
Nedanstående kapitel presenterar de data som kommit fram vid enkätundersökningen, 
intervjuerna samt observationerna 
__________________________________________________________________________ 

5.1 Sammanställning av enkät 

Enkäterna delades ut under två veckor till driftpersonal, mekaniker, operatörer och ingenjörer. 
Detta gjordes för att kunna få in svar av så många skiftlag som möjligt.  
 
Av de 40 enkäter som lämnats ut har 32 stycken samlats in, men endast 29 av dem går att 
använda eftersom tre stycken svarade för en annan verksamhet.  
 
Skalan som användes vid de slutna frågorna i enkäten gick från 1-6 där 1 stod för 
dålig/lågt/tar helt avstånd och 6 stod för mycket bra/högt/instämmer helt. 
 
Nedan har svaren från enkäten sammanställts i tabeller. De öppna frågorna har kategoriserats i 
mindre grupper med gemensamma nämnare och sammanställts därefter.  
 
Fråga 3. Jag har en bra utbildning för det arbete jag ska utföra.  
 
Skala 
 

Antal Andel % 

1 - -
2 1 3,4
3 2 6,9
4 10 34,5
5 10 34,5
6 5 17,3
Ej svarat 1 3,4
Summa 29 100
Tabell 5.1. Svarsfördelning för fråga 3. 
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Fråga 4. Har du fått någon utbildning inom kvalitet?  
 
Kategori Antal Andel % 
Ja 17 58,7
Nej 4 13,8
Vet ej 1 3,4
Ej svarat 7 24,1
Summa 29 100
Tabell 5.2. Svarsfördelning för fråga 4. 
 
I följdfrågan om avsaknad utbildning inom kvalitet kan medföra kvalitetsbrister svarade 24 % 
ja och 7 % nej. 
 
 
Fråga 5. Hur stor kunskap har du om maskinernas funktion i Anrikningsverk1?  
 
Skala Antal Andel % 
1 - -
2 1 3,4
3 - -
4 12 41,4
5 14 48,3
6 2 6,9
Ej svarat - -
Summa 29 100
Tabell 5.3. Svarsfördelning för fråga 5. 
 
 
Fråga 6. Tycker du att arbetsrotation påverkar kvaliteten på arbetet?  
 
Kategori Antal Andel % 
Ja 14 48,3
Nej 8 27,6
Vet ej 3 10,3
Ej svarat 4 13,8
Summa 29 100
Tabell 5.4. Svarsfördelning för fråga 6. 
 
I följdfråga 7 om varför arbetsrotation påverkar kvaliteten på arbetet har 4 svarat att 
ansvarskänslan minskar, 3 har svarat att det är roligt med omväxling, 6 har svarat att man får 
kunskap om hela processen, 4 har svarat att kunskapen för varje område blir för ytlig. 
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Fråga 8. Hur upplever du arbetsbelastningen för ditt arbete?  
 
Kategori Antal Andel % 
Hög 5 17,2
Lagom 14 48,3
Varierande 6 20,7
Ej svarat 4 13,8
Summa 29 100
Tabell 5.5. Svarsfördelning för fråga 8. 
 
 
Fråga 9. Är du nöjd med de befogenheter och det ansvar du har?  
 
Skala Antal Andel % 
1 - -
2 - -
3 4 13,8
4 14 48,3
5 8 27,6
6 2 6,9
Vet ej - -
Ej svarat 1 3,4
Summa 29 100
Tabell 5.6. Svarsfördelning för fråga 9. 
 
 
Fråga 10. Vad tycker är de viktigaste sakerna man bör tänka på vid investering/utbyte 
av maskiner?  
 
Kategori Antal Andel % 
Kvalitet 8 27,6
Underhåll  8 27,6
Tillfråga ej anställdas åsikter 3 10,3
Funktion 4 13,8
Ej svarat 6 20,7
Summa 23 100
Tabell 5.7. Svarsfördelning för fråga 10. 
 
 
Fråga 11.Vilka anser du är de största problem efter investering/utbyte av maskiner?  
 
Kategori Antal Andel % 
Inge utbildning för maskinen 5 17,2
Dålig uppföljning 2 6,9
Brist på besiktning 1 3,4
Införings problem 4 13,8
Tillfrågar ej berörda 2 6,9
Ej svarat 15 51,8
Summa 29 100
Tabell 5.8. Svarsfördelning för fråga 11. 
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Fråga 12. Får ni genom loggboken information mellan skiftlagen om vad som är gjort?  
 
Kategori Antal Andel % 
Ja 21 72,4
Nej 4 13,8
Ej svarat 4 13,8
Summa 29 100
Tabell 5.9. Svarsfördelning för fråga 12. 
 
I följdfrågan om vilka problem bristande information genom loggboken ger, svarade 1 att det 
leder till okunskap och 1 svarade att det leder till dubbelarbete och tid som går till spillo. 
 
 
Fråga 13. Jag tycker brister i kommunikation är ett problem?  
 
Skala Antal Andel  
1 - -
2 2 6,9
3 10 34,5
4 8 27,6
5 4 13,8
6 2 6,9
Vet ej - -
Ej svarat 3 10,3
Summa 29 100
Tabell 5.10. Svarsfördelning för fråga 13. 
 
 
 Fråga 14. Vet du vem du ska vända dig till om något oförutsett händer?   
 
Kategori Antal Andel % 
Ja  26 89,7
Nej  1 3,4
Ej svarat 2 6,9
Summa 29 100
Tabell 5.11. Svarsfördelning för fråga 14. 
 
 
Fråga 15. Nämn några orsaker till att oplanerade driftstopp blir för långa!  
 
Kategori Antal Andel % 
Reservdelar/ verktyg ej 
tillgängliga 

15 51,8

Brister i kommunikation 7 24,1
Ej svarat 7 24,1
Summa 29 100
Tabell 5.12. Svarsfördelning för fråga 15. 
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 Fråga 16. Är tillgången till reservdelar/verktyg tillräckligt bra?  
 
Kategori Antal Andel % 
Ja 4 13,8
Nej 21 72,4
Ej svarat 4 13,8
Summa 29 100
Tabell 5.13. Svarsfördelning för fråga 16. 
 
 
Fråga 17. Är tillgången till arbetsinstruktioner ett problem när det gäller nya 
investeringar av maskiner?  
 
Kategori Antal Andel % 
Ja 10 34,5
Nej 14 48,3
Ej svarat 5 17,2
Summa 29 100
Tabell 5.14. Svarsfördelning för fråga 17. 
 
I följdfrågan om anledningar till problemet svarar 7 stycken att det är för att arkivet är 
krångligt och instruktionerna är svåra att finna. 
 
 
Fråga 18. Vilka problem medför spill på anrikningsverket?  
 
Kategori Antal Andel % 
Dålig arbetsmiljö 10 34,5
Slitage på maskiner 4 13,8
Extra arbete 4 13,8
Försvårar underhåll av 
maskin 

1 3,4

Ej svarat 10 34,5
Summa 29 100
Tabell 5.15. Svarsfördelning för fråga 18. 
 
 
Fråga 19. Vilka är de största problemen när det gäller att hålla tiderna för det 
förebyggande underhållet?  
 
Kategori Antal Andel % 
Kommunikation 1 3,4
Brist på kontroll av fel 2 6,9
Väntan på material/verktyg 5 17,2
Svårt att underhålla maskin 1 3,4
För lite tid 4 13,8
Ej svarat 16 55,3
Summa 29 100
Tabell 5.16. Svarsfördelning för fråga 19. 
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Fråga 20. Ge exempel på problem som har att göra med mätutrustning!  
 
Kategori Antal Andel % 
Felvisning 9 31,0
Brist på tillförlitlighet vid 
densitetsmätningar 

2 6,9

Brist på kalibrering 1 3,4
För få mätningar 1 3,4
Ej svarat 16 55,3
Summa 29 100
Tabell 5.17. Svarsfördelning för fråga 20. 
 
 
Fråga 21. Finns några övriga uppenbara kvalitetsbrister i anrikningsverket? 
 
Kategori Antal Andel % 
Sliten maskinpark 1 3,4
Dålig service 1 3,4
Dåligt engagemang 2 6,9
Felanmälningar noteras ej 1 3,4
Spill 2 6,9
Ej svarat 22 76,0
Summa 29 100
Tabell 5.18. Svarsfördelning för fråga 21. 
 
 
Fråga 22. Övriga synpunkter på hur anrikningsverket skulle kunna förbättra kvaliteten 
på anläggningen? 
 
Kategori Antal Andel % 
Förbättra samarbetet 3 10,3
Minska spill 5 17,2
Ha bättre ordning 2 6,9
Ej svarat 19 65,6
Summa 10 100
Tabell 5. 19. Svarsfördelning för fråga 22. 
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6 Analys 

___________________________________________________________________________ 
I nedanstående kapitel analyseras enkäter, intervjuer, samtal och observationer utifrån 
teorikapitlet. 
___________________________________________________________________________ 

6.1 Utbildning/kompetens 

Det är viktigt att de anställda har en utbildning för det arbete de ska utföra. Känner de 
anställda att de behärskar sitt arbete kan de även utföra sitt arbete på ett bättre sätt, vilket 
bidrar till en ökad kvalitet. Utbildning är även viktigt för att ha en förståelse för vad man gör, 
vilken betydelse arbetet har och vilka konsekvenser det kan medföra om inte arbetet utförs på 
rätt sätt. Denna förståelse skapar större engagemang och motivering. Det är viktigt att 
arbetsinstruktioner finns tillgängliga så att de anställda känner att de behärskar arbetet.  

De allra flesta av de anställda på Anrikningsverket säger sig ha fått en bra utbildning för det 
arbete de ska utföra. Detta tyder på att de anställda känner att de behärskar sina 
arbetsområden, vilket är en förutsättning för att uppnå hög kvalitet i arbetet, enligt Mihály 
Csíkszentmihályis flytteori. Enkätsvaren visar även att de som varit anställda en längre tid har 
fått utbildning inom kvalitet. En del av de anställda ansåg att brist på utbildning inom kvalitet 
kan medföra kvalitetsbrister. Genom att alla anställda får utbildning inom kvalitet skapas en 
större förståelse och engagemang för att jobba för kvalitet. Varje medarbetare får en inblick i 
hur viktigt det är att göra rätt från början. 

 

Jag har en bra utbildning för det arbete jag ska 
utföra.
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Figur 6.1. Antal respondenter som har en bra utbildning för det arbete de ska utföra. 

 

 



Analys 

 31  

Ungefär hälften av de tillfrågade tycker att tillgången på arbetsinstruktioner för nya maskiner 
är dålig, och att utbildning för maskinerna ofta kommer sent. Detta kan medföra att de 
anställda känner sig osäkra på hur maskinerna fungerar. Denna osäkerhet bidrar till att 
kvaliteten försämras. 

 

Är tillgången till arbetinstruktioner ett problem när 
det gäller nya investeringar av maskiner?
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Figur 6.2. Antal respondenter som tycker att tillgången till arbetsinstruktioner är ett problem vid nya 
maskiner. 
             

6.2 Helhetssyn  

Det är betydelsefullt att förstå hur olika arbeten påverkar varandra och på vilket sätt de hör 
ihop. Denna helhetsbild ger en förståelse för hur viktiga de olika arbetena är för att 
verksamheten ska fungera. 

De flesta anser sig ha kunskap om maskinernas funktion i Anrikningsverk 1. Detta kan bero 
på att de tillämpar arbetsrotation, vilket medför att alla kan lite om mycket samtidigt som de 
får ett helhetsperspektiv, vilket är en av hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. Nackdelar 
med arbetsrotation som kommit fram ur enkätsvaren är att ansvarskänslan försvinner, enligt 
Fredrik Funck på anrikningsverket. Detta eftersom ansvarsområdena suddas ut då de anställda 
ofta byter områden. Därmed ökar risken att den anställde lägger över ansvaret på 
nästkommande person, enligt Salancik Den korta tiden på varje område bidrar till att 
kunskapen för varje område riskerar att bli mer ytliga, än om de anställda jobbar med samma 
sak under en längre tid.     
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Hur stor kunskap har du maskinernas 
funktion i Anrikningsverk 1?
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Figur 6.3. Fördelning av kunskap om maskinernas funktion. 

6.3 Delaktighet 

Om anställda känner att de inte har tillräckligt med ansvar och befogenheter kan det leda till 
att de känner sig oengagerade och omotiverade i sitt arbete. Detta kan leda till att den 
anställde gör ett sämre jobb, vilket bidrar till sämre kvalitet. Detsamma gäller brist på 
inflytande. Om man känner att man inte får vara med och påverka sin arbetsplats kan en 
känsla av uppgivenhet skapas. Känslan av att ingen lyssnar på en bidrar till att man tappar 
lusten för att göra ett bra arbete, vilket leder till sämre kvalitet. (Bergman & Klefsjö, 2001). 

För att få en inblick i om de anställda känner sig delaktiga i sitt arbete har några av 
enkätfrågorna handlat om ansvar, befogenheter och inflytande. Detta eftersom ansvar, 
befogenheter och inflytande är viktiga faktorer för delaktighet, vilket leder till större 
engagemang och nöjdare medarbetare. Jämför detta med Bergman och Klefsjös teori om de 
fyra hörnstenarna. Det visade sig att en del av de anställda på Anrikningsverk 1 inte anser sig 
nöjda med det ansvar och de befogenheter de har, medan andra tycker att de har bra med 
ansvar. De som tycker sig ha bra med ansvar var främst de som har en högre befattning inom 
LKAB. I frågan om hur mycket inflytande de anställda har vid investering av maskiner ansåg 
vissa att de får föra sin talan, men deras synpunkter uppmärksammas inte.  

Eftersom vissa av de anställda på Anrikningsverk 1 känner att de inte har tillräckligt med 
ansvar, befogenheter och inflytande kan detta medföra att de känner sig mindre delaktiga. Det 
i sin tur kan sänka kvaliteten på det arbete de utför. 
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Jag är nöjd med de befogenheter och 
ansvar jag har
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Figur 6.4. Antal respondenter som är nöjda med det ansvar och befogenheter de har. 

 

6.4 Kommunikation  

Bra kommunikation är en viktig faktor för att upprätthålla en hög kvalitet på arbetet. 
Bristande kommunikation kan medföra onödiga kostnader inom verksamheten, såsom 
dubbelarbete, omarbete eller att arbetet helt uteblir på grund av otydliga arbetsinstruktioner. 
Meddelar inte medarbetarna varandra om vad som är gjort och vad som bör göras förloras tid 
och resurser (se bilaga 3, punkt 1). 

På Anrikningsverket använder man sig av en loggbok för att föra en kommunikation om vad 
som hänt och vad som gjorts under skiftet. Varje skiftlag ska skriva i loggboken vid skiftets 
slut. I enkätsvaren har det framkommit att kommunikationen mellan skiftlagen är ett problem, 
då loggboken inte alltid används som den ska. Eftersom kommunikationen är bristfällig kan 
det bidra till att kvaliteten på arbetet försämras och att tid och pengar går förlorade. 

Kommunikation handlar också om säkerheten på arbetsplatsen. Om det brister i 
kommunikationen kan olyckor inträffa.  
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Figur 6.5. Antal respondenter som tycker att brister i kommunikationen är ett problem. 

6.5 Arbetsmiljö 

Ur enkätsvaren framkom att Anrikningsverket har problem med smutsig arbetsmiljö. Orsaken 
till detta är det spill som läcker ut från olika delprocesser. Spillet förkortar livslängden hos 
maskinerna eftersom det orsakar rostskador. Ett annat problem med spillet är att det i vissa 
fall blir svårare att underhålla maskinerna, då spillet ligger i vägen. Spillet tar också mycket 
tid från det övriga arbetet eftersom det kräver städning. Vad gäller arbetsbelastningen hos de 
anställda tyckte de flesta att den var lagom. Endast några få tyckte att arbetsbelastningen var 
hög.  

Den smutsiga arbetsmiljön medför att de anställda får arbeta under väldigt smutsiga 
förhållanden. Kvaliteten på maskinerna försämras och tid går till spillo då rengöring är 
nödvändig.  

Efter observationer i Anrikningsverket har det uppmärksammats att det förekommer tunga lyft 
och mycket slit. Detta kan vara en kvalitetsbristkostnad ifall det medför att de anställda skadar 
sig och måste sjukskrivas (se bilaga 2, observationer). 
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Figur 6.6. Fördelning av arbetsbelastning bland respondenterna. 

6.6 Mätning 

Det är viktigt att det som mäts också är det som avses att mäta. Det är viktigt att ha ett syfte 
med sin mätning så att rätt saker mäts. Betydelsefullt är också att mätresultaten går att 
använda för att förbättra verksamheten.  

De problem som förekommer med mätutrustning enligt de anställda är att mätutrustningarna 
är fel kalibrerade och att de är smutsiga. Detta orsakar mätfel, vilket i sin tur orsakar fel 
mätvärden. Genom att felaktiga mätvärden erhålls kan kvaliteten påverkas negativt, då det är 
svårt att kontrollera om processerna håller måttet. 

6.7 Reservdelar 

Enligt enkätsvaren är tillgången på reservdelar och verktyg dålig. Detta beror dels på att 
centralförrådet där reservdelar och verktyg förvaras hålls låst, dels på att beställningar av 
reservdelar och verktyg inte gjorts. Ett problem med att reservdelar och verktyg inte finns 
tillgängliga är att de anställda inte kan fullgöra sina uppgifter, vilket leder till sämre kvalitet 
på processen. Ett annat problem är att FU-stoppen och driftstoppen drar ut på tiden vilket 
leder till produktionsförluster. Detta styrks även av Fredrik Funck, underhållsingenjör på 
anrikningsverket (se bilaga 2). 
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Figur 6.7. Antal respondenter som tycker att tillgången till reservdelar/verktyg är tillräckligt bra. 
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7 Resultat 

___________________________________________________________________________
I nedanstående kapitel sammanfattas de resultat som framkommit under arbetets gång. 
___________________________________________________________________________ 
 
Efter granskning av dokument, enkäter och intervjuer har följande parametrar hittats i 
Anrikningsverket och dessa har införts i en arbetsmodell. Vidare har kvalitetsbristkostnader 
för hydrocykloner använts för att verifiera att modellen är användbar och tillämpbar. 

7.1 Arbetsmodell/modell för kvalitetsbristkostnader 

De kvalitetsbristkostnader som hittades via enkäter och intervjuer har förts in i tabellen nedan. 
En del av kvalitetsbristkostnaderna kunde direkt utläsas ur enkätsvaren, medan andra är 
framtagna utifrån författarnas egna kunskaper. Siffrorna för hydrocyklonen är tagna ur 
LKAB:s ekonomiska redovisningssystem. Beräkningen av kvalitetsbristkostnaderna sker på 
så sätt att priset multipliceras med antal och produkten ur detta blir kostnaden. Fältet för 
kommentarer är till för att kunna utföra anteckningar om förbättringsförslag för den aktuella 
parametern. 
 
Modellen är tänkt att användas som en checklista där kvalitetsbristkostnader för maskiner 
eller för ett helt verk kan skrivas in. Detta kan sedan ligga som underlag för investering vid 
nya maskiner. Modellen kan även ge indikationer på vad som kan förbättras angående nya 
maskiner, till exempel fler mätpunkter eller bättre utbildning för nya maskiner. 
 
 
Objekt:  Hydrocyklon                               Period: 2005-01-01 till och med  2005-12-31 
   
Parametrar Enhet Pris Antal Kostnad Kommentarer   
1. Interna 
felkostnader 

     

1.1 Sen uppstart efter 
FU-stopp 

     

1.1.1. Externa tjänster kr     
1.1.2 Övertid kr/tim     
1.1.3  
Produktionsförluster 

kr/ton*     

1.3 Kommunikation      
1.3.1 Dubbelarbete kr/tim     
1.3.2 Uteblivet arbete kr/tim     
1.4 Kompetens      
1.4.1 Bristfälliga 
instruktioner 

-     

Tabell 7.1. Arbetsmodell för kvalitetsbristkostnader.  
*1104 ton/tim 
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Objekt: Hydrocyklon                                 Period: 2005-01-01 till och med 2005-12-31 
 
Parametrar Enhet Pris Antal Kostnad Kommentarer   
1. Interna 
felkostnader 

     

1.5 Arbetsmiljö      
1.5.1 Olycksfall med 
sjukfrånvaro 
 

kr/tim     

1.6 
Reservdelar/Material 

     

1.6.1 Ej tillgång -     
1.6.2 Fel plats -     
1.7 Mätning      
1.7.1 Felkalibrerade 
mätinstrument 

-     

1.7.2 Bristfälliga 
mätmetoder 

-     

1.7.3 Avsaknad av 
mätpunkter 

-     

1.8 Spill      
1.8.1 Hantering  kr/tim     
1.8.2 
Produktionsförluster 

kr/ton*     

1.8.3 Förkortad livslängd 
hos maskin 
 

kr     

2. 
Utrustningshaverier 

     

2.1 Avhjälpande 
underhåll - Uppskjutet 

     

2.1.1 
Reservdelar/Material 

kr   481 741 kr  

2.1.2 Personal kr/tim 228 
kr/tim 

703, 8 
tim 

160 465 kr  

2.1.3 Externa tjänster kr   13 174 kr  
2.2 Avhjälpande 
underhåll - Akut 

     

2.2.1 
Reservdelar/Material 

kr   195 kr  

2.2.2 Personal kr/tim 228 
kr/tim 

33,7 
tim 

7 688 kr  

2.2.3 Externa tjänster kr   1 248 kr  
2.3 Driftstopp      
2.3.1 Produktionsförlust kr/ton*     
Figur 7.1. Arbetsmodell för kvalitetsbristkostnader. 
*1104 ton/timme 
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Objekt: Hydrocyklon                                 Period: 2005-01-01 till och med 2005-12-31 
 
Parametrar Enhet Pris Antal Kostnad Kommentarer  
3. Externa 
felkostnader 

     

3.1 Reklamation kr     
Summa   737,5 

tim 
664 511 kr  

Figur 7.1. Arbetsmodell för kvalitetsbristkostnader. 
*1104 ton/timme 

Nedan förklaras de olika parametrarna i modellen: 

7.1.1 Interna felkostnader 

I gruppen interna felkostnader ingår följande parametrar: 
 
Sen uppstart efter FU-stopp 
Stopp för förebyggande underhåll, de vill säga FU-stopp, utförs med jämna mellanrum oftast 
en till två gånger per år. Tanken med detta är att förebygga problem innan de uppkommer och 
försämrar kvaliteten på processen. Förebyggande underhåll räknas inte som en 
kvalitetsbristkostnad utan snarare som en investering. En kvalitetsbristkostnad blir det först 
när FU-stoppet går utöver utsatt tid som är avsatt för stoppet. När ett FU-stopp går utöver 
tiden medför detta extra omkostnader som externa tjänster som måste tas in för att avhjälpa 
problemet. En annan kostnad som tillkommer är övertid då det krävs extra arbete för att få 
arbetet klart snarast. En tredje kostnad som är av betydelse är produktionsförluster 
förorsakade av FU-stopp, eftersom kapaciteten minskar under den tid då processen står stilla.  
 
Kommunikation 
Brister i kommunikationen är en kvalitetsbristkostnad eftersom detta kan leda till 
dubbelarbete, vilket kan ske om medarbetarna inte talat om vad som gjorts. En annan 
kvalitetsbristkostnad är uteblivet arbete på grund av att information inte nått fram till 
medarbetarna.  
 
Kompetens 
De problem som finns på Anrikningsverket när det gäller kompetens är framförallt bristande 
arbetsinstruktioner för maskiner. En anledning till detta är att det kan ta upp till ett år innan 
arbetsinstruktioner för maskiner finns på plats.  
 
Arbetsmiljö   
Problem gällande arbetsmiljön på anrikningsverket är främst tunga lyft och besvärliga 
arbetsställningar. Detta kan orsaka arbetsskador och sjukfrånvaro. Ett annat problem som rör 
arbetsmiljön är det spill som kommer från processen och hamnar på golvet. Detta spill leder 
till en smutsig arbetsmiljö och förkortar livslängden hos maskinerna, då de rostar sönder.  
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Reservdelar/material  
Ett problem som har uppmärksammats är den dåliga tillgången till reservdelar och material. 
En kvalitetsbristkostnad som detta problem för med sig är att de anställda inte kan underhålla 
processen eller avhjälpa de fel som uppstår i den. Detta leder i sin tur till att processen går 
sämre vilket resulterar i minskat tonnage. 
 
Mätning 
Kvalitetsbrister vid mätning är felkalibrerade mätinstrument, mätmetoder och avsaknad av 
mätning. Felkalibrerade mätinstrument leder till att felaktiga mätvärden erhålls vilket 
resulterar i att processen körs efter fel mätvärden.  
 
Mätmetoderna som används har för liten noggrannhet. Detta är en kvalitetsbristkostnad därför 
att värdena inte blir tillförlitliga och kvaliteten påverkas negativt. 
 
Avsaknad av mätning är en annan kvalitetsbristkostnad, eftersom brist på mätpunkter leder till 
att det inte går att kontrollera vilken del i processen som orsakar sämre kvalitet. Utifrån de 
mätningarna som finns kan teoretiska beräkningar göras för vilken kvalitet produkten har som 
kommer ur processen. Dock visar inte dessa teoretiska beräkningar om produkten verkligen 
uppfyller kvalitetsmåttet.  
 
Sekunda produkter och spill 
Sekunda produkter är de produkter som inte håller tillverkningskraven. Anrikningsverket har 
ingen sekund produkt eftersom de inte tillhandahåller någon färdig produkt, utan endast en 
halvfärdig produkt, slig. Den produkten omarbetas aldrig, utan rättas istället till av nästa steg i 
processen.  
 
Spill är det som går förlorat i processen och går till avfall. Det förekommer alltid en viss 
mängd spill. Det mesta är sådant som går att använda, det vill säga är dugligt. Detta ger en 
produktionsförlust eftersom det hade kunnat användas i produktionen.  
 
Hantering av spill är en kvalitetsbristkostnad eftersom spillet tar tid att röja undan. Den tid 
som går åt till att få bort spillet skulle kunna användas till att underhålla processen. 
 
Spillet medför ännu en kvalitetsbristkostnad, nämligen att det förstör maskinerna som 
därigenom får en kortare livslängd. Detta medför att maskinerna oftare måste bytas ut.  
 

7.1.2 Utrustningshaverier 

Kostnader eller utebliven vinst till följd av förlorad produktion samt för akuta reparationer.  
Under denna kategori ingår följande grupper: 
 
Avhjälpande underhåll  
När en process går felfritt ligger den på en normal och accepterad nivå. Tillfälliga fel som är 
produktionsstörande kan ses som avvikande från en normal nivå. Ett exempel på tillfälliga fel 
är när utrustningen i en process havererar. Detta leder till att de anställda måste gå in i 
processen och korrigera de fel som uppstått. Dessa haverier bidrar till övertid för de anställda. 
Akut underhåll kräver också att reservdelar snabbt måste finnas tillgängliga, och måste ibland 
beställas för stora summor. Vid de tillfällen då de anställda inte klarar av att korrigera de fel 
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som uppkommit kan externa tjänster behöva tas in. Alla dessa parametrar medför 
kvalitetsbristkostnader som kunde ha undvikits ifall det förebyggande underhållet varit bättre. 
 
LKAB skiljer på uppskjutet avhjälpande underhåll och akut avhjälpande underhåll. Det 
uppskjutna avhjälpande underhållet innebär att korrigering av fel kan planeras in och göras 
vid ett senare tillfälle efter ett haveri. Ett akut avhjälpande underhåll är däremot inte planerat 
utan måste göras omgående. Det akuta kan bli betydligt dyrare än de uppskjutna då 
reservdelar måste beställas in. 
 
Driftstopp 
När maskiner havererar måste ibland hela processen stoppas för att kunna reparera 
maskinerna. När detta händer avstannar produktionen vilket leder till produktionsförluster. I 
vissa fall stoppas endast den maskin som havererat och processen kan fortskrida tack vare att 
andra maskiner som fyller samma syfte körs hårdare. Även då detta inte medför en 
produktionsförlust så försämras kvaliteten på produktionen eftersom maskinerna överbelastas 
och kan därför inte hålla samma kvalitet på produkten som tidigare. 
 

7.1.3 Externa felkostnader 

Eftersom anrikningsverket inte tillverkar någon färdig produkt, och därmed inte har någon 
extern kund, har de heller inte några externa felkostnader. 
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8 Diskussion   

___________________________________________________________________________
I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit under arbetets gång. 
___________________________________________________________________________ 

8.1 Metoddiskussion 

Valet av vilka metoder som används i arbetet har stor betydelse för vilket resultat 
undersökningen ger. Nedan diskuteras hur valet av metoder har påverkat resultatet i detta 
examensarbete. 
 
Enkäter är bra metod då den ger möjlighet att utfråga en stor grupp människor. Dock ger en 
enkätundersökning inte samma djup som intervjuer kan ge.  
 
För att få en så stor svarsfrekvens som möjligt delades enkäterna ut personligen. För att 
ytterligare säkerställa att svarsbortfallet blir minsta möjliga valde författarna att vänta in 
enkätsvaren på plats. Trots detta svarade inte alla på enkäten. Det externa bortfallet blev dock 
endast 20 %, vilket är relativt litet vid en enkätundersökning. 
 
Det interna bortfallet, det vill säga de frågor som inte blev besvarade, var större än det externa 
bortfallet. Detta beror på att enkäten bestod av flera öppna frågor, vilket upplevdes som 
besvärliga att svara på. Emellertid utvanns, av de öppna frågorna, djupa och innehållsrika svar 
av de personer som valt att svara på dessa. Hade de öppna frågorna istället ersatts av slutna 
frågor skulle de osannolikt kunna ge all den information som vi fick. I övrigt anser vi att 
frågorna i enkäten var lättförståeliga och lättolkade.  
 
Valet att ha en sexgradig svarsskala vid de slutna frågorna, istället för en femgradig skala som 
är vanligt förekommande, gjordes på grund av att den svarande tvingas ta ställning i frågan på 
ett annat sätt. I en femgradig skala är det lätt att ställa sig neutral genom att välja 3. Detta är 
inte möjligt vid en sexgradig skala eftersom den inte har något neutralt alternativ.   
 
Intervjuerna vi gjorde var ett komplement till enkäterna. Av enkätsvaren kunde flera dolda 
kvalitetsbristkostnader utläsas, men däremot inte orsakerna till dem. För att få reda på de 
bakomliggande orsakerna valde vi att istället intervjua personer. Ett problem var att få tag på 
rätt personer att intervjua då flera tillfrågade valde att avstå från att intervjuas. Hade det 
funnits möjlighet till att intervjua fler personer hade troligtvis fler orsaker till dolda 
kvalitetsbristkostnader kommit fram.  
 
Under examensarbetet har två dagar tillbringats med driftpersonalen på anrikningsverket för 
att vi skulle få en inblick i verksamheten och själva få en bild av vilka dolda 
kvalitetsbristkostnader som kan tänkas finnas. Under dessa observationer gavs även möjlighet 
att föra en dialog med driftpersonalen. Detta bidrog till att vi fick svar på orsaker till en del 
kvalitetsbristkostnader.  
 
En svårighet med att som ny komma in i verksamheten är att försöka upptäcka alla 
kvalitetsbristkostnader då man inte känner till processen eller har någon erfarenhet. Hade vi 
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däremot arbetat på anrikningsverket under en tid, hade vi antagligen upptäckt fler 
kvalitetsbristkostnader än vad vi gjorde.  

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att kartlägga främst dolda kvalitetsbristkostnader i 
Anrikningsverk 1. Utifrån dessa skulle en generell arbetsmodell utvecklas för att kunna 
använda kvalitetsbristkostnader som underlag för beräkning av investeringars lönsamhet. 
Nästa steg var att verifiera modellen mot hydrocykloner i anrikningsverket.  
 
Vi anser att syftet med examensarbetet har uppnåtts. Via enkätundersökningen och de 
intervjuer som utförts tycker vi att vi fått fram dolda kvalitetsbristkostnader. När enkäten 
konstruerades ansåg handledaren på LKAB att frågorna skulle vara generella för 
anrikningsverket istället för detaljerade för en maskin. Detta har bidragit till att modellen är 
väldigt generell och grov. Svårigheten med att modellen är generell är att det blir 
problematiskt att tillämpa den för en maskin. En mer detaljerad utredning om maskinerna i 
processen hade behövts för att få vetskap om vilka kvalitetsbristkostnader som kan finnas. 
Dock kan de kvalitetsbristkostnader som för maskiner redan följs upp och mäts användas i 
modellen. Detta är till exempel reservdelar, övertid för personal och externa tjänster.  
 
En nackdel med att verifiera modellen mot hydrocykloner och inte mot en annan maskin, är 
att en hydrocyklon aldrig ger upphov till ett driftstopp, då de andra hydrocyklonerna i 
processen tar över ifall en havererar. Hade en annan maskin använts för att kontrollera ifall 
modellen fungerar hade troligtvis fler kvalitetsbristkostnader kunnat sättas in i modellen, 
exempelvis driftstopp vilket leder till produktionsförluster. 
 
Eftersom vi valde att inrikta oss på dolda kvalitetsbristkostnader, som ofta är svåra att mäta, 
om ens möjligt, innehåller modellen ett flertal parametrar som inte går att mäta. Skälet till att 
vi ändå valde att ta med dessa i modellen var för att de kan ge en indikation på problem som 
kan förekomma. Modellen kan då liknas som en checklista där ett problem kan ”checkas av” 
och användas som uppföljning för förbättringar.  
 
Anledningen till att vi tog med parametern Externa felkostnader, fastän anrikningsverket inte 
har sådana kostnader, är för att vår handledare ansåg att modellen kanske skulle kunna 
användas i något annat av verken, där det tillverkas en slutprodukt. En annan tanke var att 
anrikningsverket skulle kunna se pelletsverket som en extern kund och därmed 
mellanprodukten som en slutprodukt. 
 

8.3 Validitet  

Slutsatsernas giltighet beror på de metoder som använts. För att få en så hög validitet på 
enkätundersökningen som möjligt har handledarna på LKAB hjälpt till att konstruera enkäten.  
Frågorna i enkäten var utformade på sådant sätt att den information som söktes också erhölls. 
Även detta bidrog till att öka validiteten på enkätundersökningen. Antalet frågor i enkäten 
begränsades för att inte enkäten skulle bli så tidskrävande. Detta bidrog till att möjligheten för 
att ställa följdfrågor minskade. På grund av detta kunde inte alla frågor tas med i enkäten, 
vilket medförde att allt som var tänkt att mätas inte blev mätt. Validiteten kan därför ha 
minskat, men detta kompenserades med intervjuer. 



Diskussion 

 44  

 
Det faktum att vi närvarde då enkäterna blev besvarade och att vi talade om vilket syfte 
enkätundersökningen hade bidrog troligtvis till en större förståelse över vad vi var ute efter. 
Dessutom bifogades ett följebrev med enkäten vilket ytterligare tydliggjorde syftet med vår 
mätning. Dessa faktorer kan ha ökat validiteten på enkäten.  
 
Den första intervjun som gjordes med Kenneth Sennland ägde rum i början av 
examensarbetet. Syftet på examensarbetet ändrades vid samma tidpunkt vilket medförde att 
en del av de frågor vi ställde vid intervjun inte var relevanta för det nya syftet. Detta bidrog 
till att giltigheten på intervjun minskade. Dagliga samtal med Kenneth Sennland 
kompenserade detta. 

8.4 Reliabilitet 

Slutsatsernas tillförlitlighet beror även de på metoderna som använts i examensarbetet samt på 
respondenternas svar. För att säkerställa att enkäten gick att förstå delades den ut till en 
testperson. Enkäten delades ut till respondenter med olika arbetsuppgifter för att få en så god 
spridning som möjligt. Detta för att öka tillförlitligheten. En annan omständighet som 
säkerligen ökat enkätsvarens tillförlitlighet är den att respondenterna informerades om att de 
var anonyma i undersökningen. Detta för att främja ärligheten i enkätsvaren.  
 
Ett stort internt bortfall förekom vid en del av de öppna frågorna, vilket medför att 
tillförlitligheten minskade på dessa svar. En del av svaren var svårtolkade och svåra att 
gruppera, vilket kan ha minskat tillförlitligheten på resultatet.  
 
För att stärka enkätsvarens reliabilitet utfördes informella intervjuer och samtal med 
driftpersonal och ingenjörer. Reliabiliteten hade dock kunnas öka ifall fler personer hade 
intervjuas. 
 
Enkäterna innehöll en förklaring av skala som användes. Dessutom var vi konsekventa med 
skalan genom hela enkäten. Dessa faktorer har antagligen ökat reliabiliteten på de slutna 
frågorna. 
   

 8.5 Förslag till fortsatt arbete 

Anrikningsverket/LKAB bedriver kvalitetsarbetet på ett effektivt och systematiskt sätt, då 
uppföljning och förbättring sker kontinuerligt. Dock bör uttrycket ”Den som slutar att bli 
bättre slutar snart att vara bra” (Bergman & Klefsjö, 2001 sid. 42) finnas i åtanke. 
Kvalitetsarbetet tar nämligen aldrig slut, det finns alltid förbättringar som kan göras. Inom 
anrikningsverket finns det områden som skulle kunna förbättras.  
 
Ett förslag till anrikningsverket är att införa fler mätpunkter i processen för att få bättre 
kontroll av hur processen går. Dock är det viktigt att inte bara fokusera på att förbättra 
processerna utan även satsa på de anställda. Dessa borde få utbildning för nya maskiner innan 
eller i samband med att de nya maskinerna installeras. Enkätsvaren visar på att 
kommunikationen mellan de anställda skulle kunna förbättras. Detta kan åstadkommas genom 
fler arbetsplatsträffar samt att följa upp användandet av loggboken. 
 



Diskussion 

 45  

Angående problemen med arbetsmiljön på anrikningsverket har redan förbättringar påbörjats. 
De problem som finns gällande arbetsmiljön är framförallt spillet som smutsar ned 
arbetsplatsen och förstör maskinerna. De anställda är eniga om att komma till rätta med 
problemet och en förbättringsgrupp har därför bildats för att minska spillet.  
 
Arbetsrotation är ett bra system för att alla anställda ska få ett helhetsperspektiv över 
processen. Det har dock kommit fram att den korta perioden på varje station bidrar till att 
ansvarskänslan försvinner. För att öka ansvarskänslan för arbetet bör tiden på varje station 
förlängas.  
 

8.6 Förslag till fortsatt examensarbete 

• Undersöka var fler mätpunkter kan införas i processen, samt konstruera ett system för 
bättre uppföljning av mätningar. 

 
• Göra en Life-cycle-profit analys (LCP) för att kunna jämföra två investeringar mot 

varandra. Detta för att få ett bättre investeringsunderlag. 
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Hej! 
 
Vi är två studenter som gör vårt examensarbete på LKAB. Vi studerar på 
högskoleingenjörsprogrammet Miljö- och kvalitetsmanagement.  
 
På uppdrag av avdelningen för Totalkvalitet och chefen för anrikningsverket har 
vi fått i uppgift att utveckla en generell modell för kvalitetsbristkostnader. 
Avsikten med denna modell är att hjälpa LKAB att ta de rätta 
investeringsbesluten för att minska kostnader på grund av kvalitetsbrister.  
 
Exempel på kvalitetsbristkostnader kan vara arbetstid som går åt till att kontroll 
och korrigering av utrustning, arbetsstillestånd på grund av utrustningshaverier 
eller otydliga arbetsinstruktioner. 
 
Vi behöver Er hjälp! Genom att Ni, som känner till processerna i 
Anrikningsverk 1, bidrar med era kunskaper och erfarenheter tydliggörs vilka 
problem som finns och hur de påverkar produktionen. 
 
Ni som svarar är självklart helt anonyma och svaren kommer att behandlas rent 
statistiskt. 
 
Är det något du undrar över gällande enkäten, kontakta 
Caroline Lindström, e-post caroline.lindstrom@lkab.com, telnr: 1424 
Mia Jakobsson, e-post mia.jakobsson@lkab.com, telnr:1424 
 
Tack för din medverkan! 
 
Mvh 
 
Caroline Lindström och Mia Jakobsson 
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Enkät för kartläggning för kvalitetsbrister på Anrikningsverk 1 
 
1. Hur länge har du arbetat på Anrikningsverk 1?_________________________ 
 
2. Vilka är dina arbetsuppgifter?______________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 

Observera! 
I frågor där skala 1-6 används betyder 1= Dåligt/lågt/tar helt avstånd 
                                                                   6= Mycket bra/högt/instämmer helt 
 
 
3. Jag har en bra utbildning för det arbete jag ska utföra. 
 1      2  3  4  5             6 Vet ej 
□  □ □ □ □ □ □ 
 
4. Har du fått någon utbildning inom kvalitet? 
□ Ja, nämligen____________________________________________________ 
□ Nej □ Vet ej 
 
Om inte, tror du att det kan medföra kvalitetsbrister i Anrikningsverk 1? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5. Hur stor kunskap har du om maskinernas funktion i Anrikningsverk 1? 
1      2  3  4  5              6 Vet ej 
□  □ □ □ □               □    □ 
 
6. Tycker du att arbetsrotation påverkar kvaliteten på arbetet? 
□ Ja   □Nej    □Vet ej 
 
7. Varför? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
8. Hur upplever du arbetsbelastningen för ditt arbete? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Fortsätt på nästa sida… 
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9. Är du nöjd med de befogenheter och det ansvar du har? 
1      2  3  4  5              6 Vet ej 
□  □ □ □  □               □    □ 
 
10. Vad tycker du är de viktigaste sakerna man bör tänka på vid 
investering/utbyte av maskiner?_______________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
11. Vilka anser du är de största problemen efter investering/utbyte av 
maskiner?________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
12. Får ni genom loggboken information mellan skiftlag om vad som är gjort? 
 □ Ja  □ Nej 
 
Om svaret är nej, vilka problem kan detta leda till?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
13. Jag tycker att brister i kommunikationen är ett problem?  
1      2  3  4  5             6             Vet ej 
□  □ □ □ □ □ □ 
 
14. Vet du vem du ska vända dig till om något oförutsett händer? (oplanerade 
driftstopp) 
□ Ja, nämligen____________________________________________________ 
□ Nej 
 
15. Nämn några orsaker till att oplanerade driftstopp blir onödigt långa! 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
16. Är tillgången till reservdelar/verktyg tillräckligt bra?  
□ Ja 
□ Nej, därför att___________________________________________________ 
 
Fortsätt på nästa sida… 
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17. Är tillgången till arbetsinstruktioner ett problem när det gäller nya 
investeringar av maskiner? 
□ Ja, därför att____________________________________________________ 
□ Nej 
 
18. Vilka problem medför spill på anrikningsverket?___________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
19. Vilka är de största problemen när det gäller att hålla tiderna för det 
förebyggande underhållet?___________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
20. Ge exempel på problem som har att göra med mätutrustning! 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
21. Finns några övriga uppenbara kvalitetsbrister/problem i Anrikningsverket? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
22. Övriga synpunkter på hur Anrikningsverk 1 skulle kunna förbättra kvaliteten 
på anläggningen (arbetsmiljö, samarbete m.m.) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Tack för din medverkan! 
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Intervjufrågor till processingenjör Kenneth Sennland 
 

1. Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
 
 
 
 

2. Hur länge har du arbetat på anrikningsverket? 
 
 
 
 
 

3. Trivs du med ditt arbete? 
 
 
 
 

4. Vilka tycker du är de största bristerna hos hydrocyklonen? 
 
 
 
 

5. Hur mycket omarbetning/cirkulerande last blir det i nuvarande 
cykloner? 

 
 
 
 
 

6. Är det mycket driftstopp vad gäller hydrocyklonen? 
 
 
 
 

7. Bokför ni stoppen? Uppföljs de? 
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8. Vilken utbildning har operatörerna fått? (intern?) 

 
 
 
 

9. Hur pass sen är sen uppstart vid FU-stopp? 
 
 
 

10. Hur upplever du kommunikationen mellan operatörer, 
ingenjörer? Meddelas det till er om något går sönder? 
 
 
 
11. Har ni arbetsplats träffar för att diskutera eventuella problem? 
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Sammanställning av intervju och samtal  
 
 Intervju med Kenneth Sennland 2005-11-23 
 
Kenneth Sennland har arbetat som processingenjör på Anrikningsverket i två år. Hans 
arbetsuppgifter är att dagligen avhjälpa produktions- och processproblem, utveckla och 
effektivisera verksamheten. Arbetet innehåller mycket projektering.  
 
De största problemen med hydrocykloner är att de felklasserar partiklar när delarna blir slitna, 
för snabbt slitage på Apex och Vortex (övre och undre munstycke), dålig cyklonstyrning när 
det är få cykloner i drift. Då sorterar inte cyklonerna lika bra som vid full styrka. Det är tungt 
att byta ut delar på cykloner, man måste vara två stycken.  
 
Det förekommer inga sektionsstopp vad gäller cykloner tack vare att om en cyklon går sönder 
körs de andra cyklonerna hårdare. 
 
I frågan om operatörernas utbildning har kontrolloperatörerna den längsta utbildningen. De 
har speciell för styrsystem. De som arbetar inom driften har de allra flesta någon form av 
teknisk utbildning i grunden eller andra erfarenheter. Flertalet har även gått interna kurser på 
LKAB. Det som kan vara bristfälligt är information och utbildning inför en ny maskin. De får 
gå med veteraner och lära sig. 
 
I frågan om hur sena förseningar för FU-stoppen kan vara svarade Kenneth att de vanligtvis 
var 6-12 timmar försenade. Det finns extremfall på en vecka. Produktionen blir inte lidande 
av detta tack vare att det alltid finns ett lager. Tid har dock gått till spillo om man räknar 
pelletsverket som en kund. 
 
I frågan om det meddelas till Kenneth om något havererar svarade han att han får reda på 
genom att titta i loggboken.  
 
Personalen på anrikningsverket har informationsträffar varje vecka. Utöver det har de även 
arbetsplatsträffar två gånger per år, för att diskutera det gångna året och vad som planeras 
härnäst.  
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Samtal med Fredrik Funck 2005-12-07 
Fredrik tycker att inspektioner av maskinerna ska ske någon månad innan stoppen för de 
förebyggande underhållen för att få en aning om vad som behövs repareras. Detta för att man 
inte ska stå handfallna och inte ha nog med reservdelar vid de förebyggande underhållen. 
 
Komponenter och reservdelar som blir över efter ett underhållsstopp tas inte tillvara, utan blir 
liggande för att sedan kasseras. Detta eftersom rutiner saknas för att städa upp reservdelarna. 
Förvaringsplatser saknas ute i anläggningarna för mindre reservdelar och förrådet tar inte 
emot artiklar som inte är helt rena och inte har ”bra” förpackningar.  
 
Tillgången till reservdelar är inte bra. Det är oftast mekanikerna som hämtar reservdelar då 
tiden från beställning till att det finns på lastbryggan är för långsam. Detta tar dyrbar tid från 
mekanikernas andra viktiga sysslor. Ett problem är att reservdelarna inte alltid finns 
tillgängliga, man kan inte förbereda arbeten så att reservdelar finns färdigt uppe i verket inför 
ett oförutsett stopp, de hinner försvinna innan reparationstillfället har dykt upp.  
 
En orsak till att det blir sekunda produkter är att man haft fel reservdelar till maskinerna och 
insett det först när anläggningshastigheten inte är som den ska.  
 
Personalens skiftande engagemang är en viktig bidragande faktor till kvalitetsbristkostnader. 
Känner man inte att man har ansvar och befogenheter i sitt arbete blir man också mindre 
engagerad för att göra ett bra arbete. Arbetsrotationen är bra för att få en helhetsbild men 
bidrar också till att ansvarskänslan försvinner. Det är alldeles för kort tid (en vecka) på varje 
station/moment för att de anställda ska känna sig motiverade till att ta ansvar. Den korta tiden 
för varje station gör det också svårt för arbetsledaren att se hur de anställda sköter sina 
uppgifter.  

 
Sammanställning av observationer i anläggningen 
 
Under författarnas vistelse ute i anläggningen iakttogs flera troliga kvalitetsbrister. En 
kvalitetsbrist som uppmärksammades var ett driftstopp på grund av stockning i en trumma. 
Detta avhjälptes manuellt av driftpersonalen genom grovt kroppsarbete. En annan uppenbar 
brist var spillet från maskinerna.  
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I denna bilaga visas de olika kostnadskategorierna med undergrupper som kan ingå i en 
kvalitetsbristkostnadsmodell. Dessa är tagna från Sörqvist (2001). 
 
1 Interna felkostnader 
Förluster orsakade av avvikelse från önskad kvalitetsnivå som upptäcks före leverans till 
extern kund. 
 
1.1  Marknadsundersökningsförluster 
Förluster orsakade av bristande och felaktiga marknadsundersökningar. I denna grupp 
inkluderas kostnader för alla konsekvenser av brister, omarbete, icke användbara resultat, etc. 
 
1.2 Produktutvecklingsförluster  
Förluster orsakade av brister och fel som uppstår vid konstruktion och utveckling av varor och 
tjänster. I denna grupp inkluderas kostnader för omarbete, omkonstruktion, förseningar, 
problem i senare led orsakade av konstruktionsbrister, etc. 
 
1.3  Planerings- och beredningsförluster 
Förluster orsakade av brister och fel som uppstår vid planering och beredning av utförande 
och produktion samt vid utveckling av processer. I denna grupp ingår kostnader för omarbete, 
förseningar, ändringar, etc. 
 
1.4  Inköpsförluster  
Förluster orsakade av brister och fel i inköpta varor och tjänster. I denna grupp ingår 
kostnader för avvisning, ersättning, felanalys, omarbete, brister, skador, förseningar, etc. 
 
1.5  Produktionsförluster 
Förluster orsakade av brister och fel som uppstår vid under produktion av varor och tjänster. I 
denna grupp ingår kostnader för felanalys, korrigeringar, reparationer, omarbete, omkontroll, 
omtester, nedklassning, förseningar, stillestånd, etcetera. 
 
1.6 Marknadsförluster 
Förluster orsakade av brister och felaktigheter i marknadsföringen. 
 
1.7 Administrativa och stödverksamhetsförluster 
Förluster orsakade av brister och fel i administration och stödjande verksamhet. I denna grupp 
ingår bland annat kostnader för brister och fel inom ekonomi, personal- och 
kvalitetsfunktioner. 
 
1.8 Effektivitetsförluster 
Förluster orsakade av bristande effektivitet i processer, funktioner och projekt i hela 
verksamheten. 
 
1.9 Flexibilitetsförluster 
Förluster orsakade av bristande flexibilitet och anpassningsförmåga i hela verksamheten. 
 
1.10 Medarbetar förluster  
Förluster orsakade av bristande eller felaktiga förmåga och kapacitet hos verksamhetens 
personal. I denna grupp ingår både kostandet för felaktiga antal anställda och 
otillfredsställande kompetens. 
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1.11 Ledningsförluster 
Förluster orsakade av bristande ledarskap, felaktiga beslut, dålig prioritering, etc. 
 
1.12 Kapital- och tillgångsförluster 
Förluster orsakade av kapital och tillgångar inte utnyttjas på bästa möjliga sätt. 
 
1. 13 Övriga interna felkostnader 
 
2 Externa felkostnader 
Förluster orsakade av avvikelse från önskad kvalitetsnivå som upptäcks efter leverans till 
kund. 
 
2.1 Reklamationsförluster 
förluster orsakade av externa reklamationer och klagomål analyseras, löses och åtgärdas. 
 
2.2 Avvisande produkter 
Förluster orsakade av att utvärdera. Reparera och ersätta varor och tjänster som avvisats av 
externa kunder. 
 
2.3   Ersättningsprodukter 
Förluster orsakade av att modifiera, ersätta eller uppdatera varor och tjänster beroende på 
brister och fel. 
 
2.4   Återkallandeförluster 
Förluster orsakade av att återkalla varor och tjänster på grund av brister och fel. 
 
2.5  Garantiförluster 
Förluster orsakade av garantiåtagande inklusive alla extra kostnader detta orsakar 
verksamheten. 
 
2.6    Produktansvarförluster 
Förluster orsakade av asar för sålda varor och tjänster. 
 
2.7    Böter och viten 
Förluster orsakade av böter och viten som företag tvingats betala på grund av t ex 
kontraktsbrott, myndighetsbestämmelser, eller ersättning till kunderna för fel i levererade 
varor och tjänster. 
 
2.8    Kostnader för att upprätthålla goodwill 
Kostnader för att upprätthålla förtroende hos kunder som inte är fullständigt nöjda med 
kvaliteten hos levererade varor och tjänster. 
 
2.9    Förlorad försäljning orsakad av bristande produktivitet eller tillgänglighet 
Förluster orsakade försäljningsminskning eller förlorad försäljning på grund av bristande 
produktivitet eller bristande tillgänglighet på resurser. 
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2.10 Förlorad försäljning orsakade av bristande processkapabilitet. 
Förluster orsakade av försäljningsminskning eller förlorad försäljning på grund av otillräcklig 
processkapabilitet. 
 
2.11 Förlorad försäljning av försämrat rykte eller bristande image 
Förluster orsakade av försäljningsminskning eller förlorad försäljning på grund av försämrat 
rykte eller imagen. 
 
2.12 Miljöförluster 
Förluster orsakade av miljöeffekter från verksamheten. I denna grupp inkluderas kostnader för 
föroreningar, böter, avgifter och marknadseffekter. 
 
2.12 Övriga externa kostnader 
 
3 Kontrollkostnader 
Kostnader för att kontrollera att rätt kvalitet levereras i alla led. 
 
3.1 Inköpsrelaterade kontrollkostnader 
Kostnader för att kontrollera och testa inköpta varor och tjänster. I denna grupp ingår 
kostnader för ankomstkontroll, mätutrustning, leverantörsbedömningar och värderingar, etc.  
 
3.2 Utföranderelaterade kontrollkostnader 
Kostnader för att kontrollera och testa varor och tjänster medan de produceras. I denna grupp 
ingår kostnader för processkontroll, kvalitetsstyrning, mätutrustning, laboratoriestöd, etc. 
 
3.3 Slutkontrollkostnader 
Kostnader för att kontrollera och testa att färdiga varor och utförda tjänster överensstämmer 
med kvalitetsfordringarna. 
 
3.4 Externa kontrollkostnader 
Kostnader för att kontrollera markandssituationen. I denna grupp ingår kostnader för 
kundmätningar, benchmarking, konkurrentstudier, etc. 
 
3.5 Kostnader för att utvärdera varor och tjänster 
Kostnader för utvärdering av varor och tjänster. I denna grupp ingår t ex kostnader för 
konstruktionsgenomgångar, fältprovning, pilottillverkning, begränsad lansering och 
produktrevisioner. 
 
3.6 Kostnader för att utvärdera medarbetare 
Kostnader för utvärderingar som sker för att bestämma prestationsförmåga, attityder och 
kunskap hos personal. 
 
3.7 Kostnader för att utvärdera verksamheten 
Kostnader för utvärderingar som sker av verksamhetens funktioner, processer och projekt. I 
denna grupp ingår kostnader för processanalyser, utvärderingar enligt kvalitetspriskriterier, 
systemrevisioner, verksamhetsanalyser, kapabilitetsstudier, kvalitetsbristkostnadsstudier, etc. 
 
3.8 Övriga kontrollkostnader 
 




